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สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดำ�เนินงาน
หน่วย : พันบาท					
2554		
รายได้จากการขาย			
2,646,090
ต้นทุนขาย				
1,548,079
กำ�ไรสุทธิ						
478,393		
สินทรัพย์รวม				
2,615,590
หนี้สินรวม				
292,738		
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
2,322,852
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)					
1.33		
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)				
1.22		
อัตราเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ %
91.81		
อัตราส่วนต้นทุนขาย/ยอดขาย %			
58.50		
อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย %			
3.96		
อัตราการเจริญเติบโตของกำ�ไรสุทธิ %		
14.33		
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม %		
17.87		
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น %
20.90		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม %
18.72		
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)				
6.45		
หมายเหตุ 2554 เปลี่ยนแปลงราคาพาร์ จาก 10.00 บาท เป็น 1.00 บาท

1

2553
2,545,345
1,526,365
418,435 		
2,494,282
239,481
2,254,801
1.16
1.05
90.34
59.97
5.34
(2.69)		
16.34		
18.79
17.07
6.26		

2552
2,416,401
1,431,336
429,981
2,409,616
209,833
2,199,782
1.19
1.01
84.59
59.23
4.80
14.58
17.48
20.07
18.52
6.11
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สารจากประธาน
ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2554 ค่อนข้างชะลอตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นระยะ
โดยในครึ่งปีแรกจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม ในครึ่งปีหลังได้รับผลกระทบ
อีกครั้งจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อเดือนตุลาคม ที่เกิดขึ้นในบริเวณกว้างและกินระยะเวลา
นาน ภาคการเมืองที่ยังไม่นิ่ง รวมทั้งปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรป
บริษัทฯได้รับผลกระทบเช่นกันในความกังวลเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง จากปัญหาด้านอุปทานและการขนส่งมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางขนส่งซึ่งใช้ระยะ
เวลานานขึ้น ศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนโรงงานหลายแห่งถูกน้ำ�ท่วม เกิดภาวะ
ขาดแคลนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ดีบริษัทฯสามารถก้าวผ่านวิกฤตดังกล่าว
ด้วยผลประกอบการโดยรวมที่น่าพอใจ
ในปี 2554 บริษัทฯมีการปรับเปลี่ยนที่เป็นนัยสำ�คัญ คือ เปลี่ยนชื่อจากบริษัท
ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ�ชื่อบริษัทฯไปพร้อมๆกับตราสินค้า “ภูเขาทอง” มีการปรับปรุง
ด้านการตลาดและขาย จัดช่องทางการขาย จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนขึ้น พร้อม
พัฒนาทีมการตลาดและขายในการเข้าถึงลูกค้าแต่ละประเภท ปรับปรุงและพัฒนาด้าน
การผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นในเรื่องความสะอาด ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัย
ตลอดจนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำ�ระบบการจัดการของเสีย ระบบบำ�บัด
อากาศ ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำ�หลัก (EMS for SMEs)
ปีงบประมาณ 2554 “EMS นำ�ประเทศสู่การพัฒนาเชิงเศรษฐนิเวศ” และรับมอบสัญลักษณ์ ขั้นที่ 2 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมี
ส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมอย่างสม่ำ�เสมอ จัดทำ�โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ ได้
รับผลกระทบ จัดทำ� “โครงการรถเข็นครัวภูเขาทอง” ร่วมกับกองทัพบกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพต่อไป
ด้วยปณิธานในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า ลูกค้าและผู้บริโภคมากว่า 58 ปี บริษัทฯมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยสำ�หรับผู้บริโภค สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และ
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจจริง ทุ่มเทกำ�ลังกาย สติปัญญา และความสามารถ เพื่อให้ บริษัทฯ เติบโตด้วยความมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป
ในปี 2555 ที่จะมาถึง จากนโยบายของรัฐบาล การขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ�เป็น 300 บาทต่อวันซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นปัจจัย
สำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งการปรับโครงสร้างเงินเดือนทั้งระบบ การพิจารณาอัตราค่าจ้างเริ่มต้น และยังมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานเป็นหลัก โดยเฉพาะค่าล่วงเวลาจะสูงขึ้นอย่างมาก จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำ�ความเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงประโยชน์และผลกระทบของการ
ขึ้นค่าแรงที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่องค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน โดย การเพิ่มคุณภาพ และผลผลิต
รวมทั้งการลดของเสีย ลดต้นทุน จึงถือเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง ซึ่งด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนขององค์กร เชื่อว่าบริษัทฯจะสามารถเอาชนะ
ความท้าทายนั้นๆได้
ความมุ่งมั่นสู่ความสำ�เร็จเหล่านี้ เกิดจากแรงสนับสนุนและความไว้วางใจของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทีมบริหารจัดการ และพนักงานบริษัทฯทุกท่าน ที่ทุ่มเทความรู้
ความสามารถอย่างเต็มกำ�ลัง ในการขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด

นายปริ ญ ญา วิ ญ ญรั ต น์
ประธานกรรมการบริหาร
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ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท 			
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
สำ�นักงานใหญ่			
208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำ�บลท้ายบ้าน อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
				
โทรศัพท์ 0-2703-4444 โทรสาร 0-2387-1163, 0-2703-4444 ต่อ 3000
				
www.gmsauce.com
เลขทะเบียนบริษัท
		
0107536001265 (เดิมเลขที่ บมจ.200)
สาขา 1				
162/1 หมู่ 2 ถนนบ้านฟ่อน-แม่ทะ ตำ�บลชมพู อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง 52000
				
โทรศัพท์ (054) 251-149 ,(054) 251-005 โทรสาร (054) 251-138
วันก่อตั้ง 			
พ.ศ.2497
ซื้อขายวันแรก			
20 มกราคม 2538
ชื่อย่อหลักทรัพย์			
SAUCE
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ		
เกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร / อาหาร และเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน			
600 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว		
360 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 360 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
จำ�นวนพนักงาน			
สำ�นักงานใหญ่ 686 คน
รอบระยะเวลาบัญชี			
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
บุคคลอ้างอิงอื่น		
ก. นายทะเบียนหลักทรัพย์
				
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
				
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2/7 หมู่ 4
				
(โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต กม. 27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
				
โทรศัพท์ 0-2596-9000 ,0-2596-9302-11 โทรสาร 0-2832-4994 - 96
				
ข. ผู้สอบบัญชี
				
นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง 		
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 4628 หรือ
		
		
นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 7900 หรือ
				
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ 		
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 4068 หรือ
				
นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 3920
				
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด ชั้น 22 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
				
เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
				
โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222
		
		
ค. ที่ปรึกษากฎหมาย
		
		
บริษัท บรรจง แอนด์วิทยา ลอว์ ออฟฟิศ จำ�กัด อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 9
				
เลขที่ 33/35 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
				
โทรศัพท์ 0-2236-2334 โทรสาร 0-2236-3916
ชื่อบริษัทร่วม (1)			
บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด
				
208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำ�บลท้ายบ้าน อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
				
โทรศัพท์ 0-2703-5360 โทรสาร 0-2703-4956 www.yamasathailand.com
ประกอบธุรกิจหลัก			
จำ�หน่ายซีอิ๊วญี่ปุ่น “ตรายามาซ่า” ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์
ทุนจดทะเบียน			
30 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท)
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว		
20 ล้านบาท (หุ้นสามัญ
3 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท)
					
(หุ้นสามัญ 146,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 66.68 บาท)
					
(หุ้นสามัญ 152,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 66.66 บาท)
สัดส่วนการถือหุ้น			
26%
ชื่อบริษัทร่วม (2)			
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
				
208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำ�บลท้ายบ้าน อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
				
โทรศัพท์ 0-2755-2888 โทรสาร 0-2755-2887
ประกอบธุรกิจหลัก			
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องปรุงแต่งรสอาหาร “ตราเอ็กซ์เตอร์” ส่งออกสหภาพยุโรป และเอเซียอาคเนย์
ทุนจดทะเบียน			
20 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว		
20 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
สัดส่วนการถือหุ้น			
40%
ประเภทกิจการและลักษณะการดำ�เนินงาน
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้า“ภูเขาทอง” ซึ่งประกอบด้วย
ซอสปรุงรส ซอสพริก น้ำ�ส้มสายชูกลั่น ซอสมะเขือเทศ ซอสพริกผสมมะเขือเทศ ซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว ซอสผง ซีอิ๊วผง ซอสหอยนางรมตรา “ต้าไฮ่”รวมถึงซอสพริกตรา
“ศรีราชาพานิช” และซีอิ๊วญี่ปุ่น ตรา “คินซัน” นอกจากนี้ยังผลิตตามเครื่องหมายการค้าของลูกค้าด้วย
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ประวัติความเป็นมา
บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) ก่อกำ�เนิดขึ้นภายใต้ชื่อห้างหุ้น
ส่วนสามัญนิติบุคคลโรงงานไทยเทพรสเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดย นายใช้ แซ่โค้ว ดำ�เนินธุรกิจผลิต
และจำ�หน่ายเครื่องปรุงอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อ“ภูเขาทอง”ด้วยการดำ�เนินธุรกิจที่
เจริญเติบโตมาเป็นลำ�ดับ นับตั้งแต่ นายใช้ แซ่โค้ว, นายไกรลาศ วิญญรัตน์ จวบจนมาถึง นาย
ปริญญา วิญญรัตน์ ได้ทำ�การจัดตั้งบริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) มีสถาน
ที่ตั้งโรงงาน ผลิตอันทันสมัย ณ จังหวัดสมุทรปราการ ทำ�การผลิตซอสปรุงรส ซอสพริก น้ำ�ส้ม
สายชูกลั่น ซอสหอยนางรม ตรา”ภูเขาทอง” ด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์ทันสมัยได้รับ
คุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากว่า 58 ปี
ด้วยศักยภาพความพร้อมของการผลิตและทีมงานบริหารส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความ
สำ�เร็จและมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และรวดเร็ว ตลอดจนบริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญในการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเฉกเช่นในปัจจุบัน
มุ่งสู่มาตรฐานสากล
บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ด้วยสัมพันธภาพ
ที่ดี ความซื่อสัตย์ จริงใจ และด้วยสิ่งนี้ทำ�ให้บริษัทฯประสบความสำ�เร็จและได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล เช่น ระบบคุณภาพ ISO
9001:2008 จาก SGS Yarsley International Certification Services เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2543 ระบบมาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2544 และได้รับการรับรองระบบ HACCP ของ Codex Alimentarius Commission มาตรฐานสากลที่เน้นการปฏิบัติโดยทั่วไป
ของสุขอนามัยอาหาร จาก SGS Yarsley International Certification Services เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2544 และ HACCP ของ Codex Alimentarius Commission มาตรฐานสากลที่เน้นการปฏิบัติโดยทั่วไปของสุขอนามัยอาหาร นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ภูเขาทอง เช่น ซีอิ๊ว และน้ำ�ส้มสายชูกลั่นยัง
ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพมาตรฐาน HAL-Q ซึ่งหมายถึง ความสะอาดปลอดภัยของอาหารฮาลาล (Hygiene) การับประกันความมั่นใจอาหาร
ฮาลาลที่ผลิต (Assurance) การยอมรับผิด/การรับผิดชอบในอาหารฮาลาลที่ผลิต (Liability) คุณภาพของอาหารฮาลาล (Quality System) จาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (HSC-CU) ซึ่งเป็นมาตรฐานของขั้นตอนในการผลิตอาหารฮาลาลที่ถูกต้องเหมาะสม จำ�เป็นต้อง
ประกอบด้วย 4 เอ็ม (M) ได้แก่ คน (Man) วัสดุ (Material) กลไก (Machanism) และการตรวจสอบ (Monitoring) ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักการใน
ศาสนาอิสลาม บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่สูงขึ้นและดำ�เนินนโยบายในการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม
นอกจากความพึงพอใจสูงสุดที่มอบให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคด้วยสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังคงให้ความสำ�คัญกับโครงการและ
กิจกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นของพนักงาน ของชุมชนและของสังคมที่อาศัยอยู่ บริษัทฯประสบความสำ�เร็จ และได้รับ
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำ�หรับ เอส เอ็ม อี ทั้งระดับที่ 1 ในปี 2553 และระดับที่ 2 ในปี 2554 ตามลำ�ดับ พนักงานทุกคนของบริษัทฯ
ตระหนักในบทบาทสำ�คัญที่จะช่วยให้พนักงานทุกคนและคนทุกคนมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป

นายใช้ แซ่โค้ว
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม โดยเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารภายใต้
เครื่องหมายการค้า “ภูเขาทอง” ซึ่งประกอบด้วยซอสปรุงรส ซอสพริก น้ำ�ส้มสายชูกลั่น ซอสมะเขือเทศ ซอสพริกผสมมะเขือเทศซอสหอยนางรม
ซีอิ๊วขาว ซอสผง ซีอิ๊วผง ซอสหอยนางรมตรา ”ต้าไฮ่” รวมถึงซอสพริกตรา “ศรีราชาพานิช” และซีอิ๊วญี่ปุ่นตรา “คินซัน” นอกจากนี้ยังผลิตตาม
เครื่องหมายการค้าของลูกค้าด้วย
ในปี 2552 บริษัทฯ ได้เริ่มผลิต ซีอิ้วญี่ปุ่น ตรา “ยามาซ่า” จำ�หน่าย ให้กับ บริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด
ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เริ่มผลิต ซอสดิบจำ�หน่าย ให้กับ บริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
โครงสร้างรายได้จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ในปี 2554 บริษัทฯ มีการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศคิดเป็นร้อยละ 90.95 ของยอดขาย
รวม ประกอบด้วย ผู้ค้าส่งทั่วไป(ยี่ปั๊ว) ดิสเคานท์สโตร์ ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคารและร้านอาหาร ร้านค้าย่อย และลูกค้าอุตสาหกรรม ทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด ส่วนตลาดต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 9.05 ของยอดขายรวม ประกอบด้วย บริษัทส่งออก และ ตัวแทนจำ�หน่ายสินค้าในต่างประเทศ
มูลค่าการจำ�หน่ายของผลิตภัณฑ์

(หน่วย:พันบาท)

						
		

2554				

2553

ผลิตภัณฑ์				

จำ�นวนเงิน

ร้อยละ 		

จำ�นวนเงิน		

ร้อยละ

มูลค่าการจำ�หน่ายในประเทศ				

2,406,488

90.95		

2,274,179

89.35

239,602

9.05		

271,166

10.65

2,646,090

100.00		

2,545,345

100.00

3.96				

5.34

มูลค่าการจำ�หน่ายต่างประเทศ		
รวมมูลค่าการจำ�หน่าย				

อัตราเพิ่ม(ลด)ของมูลค่าการจำ�หน่าย					
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การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและมูลค่าที่ตราไว้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 มีมติดังต่อไปนี้
		
1. เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จาก “บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
		
2. เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 10.- บาท (สิบบาท) เป็น 1.- บาท (หนึ่งบาท)
โดยบริษัทฯ ได้ได้ดำ�เนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงแล้วมีดังต่อไปนี้
		
1. ชื่อบริษัท บริษัท “ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
		
2. รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์
1.- บาท (หนึ่งบาท)
หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียน
600,000,000.- บาท ( 600,000,000 หุ้น)
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
360,000,000.- บาท ( 360,000,000 หุ้น)
โดยชื่อย่อหลักทรัพย์ “SAUCE” ยังคงเดิม
บริษัทร่วม
บริษัท ได้ผลิต ซีอิ้วญี่ปุ่น ตรา “ยามาซ่า” จำ�หน่ายให้กับ บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัทร่วม โดยมียอดขายในปีที่สามนี้
จำ�นวน 16.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 3.53 ล้านบาท ในปี 2553

บริษัทฯ ได้ผลิตซอสดิบ จำ�หน่ายให้กับ บ. เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัทร่วม ตั้งแต่ไตรมาส 3/2554 โดยมียอดขายในปีแรกนี้
จำ�นวน 13.55 ล้านบาท
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สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรม

สภาพตลาดในปี 2554 ที่ผ่านมา
จะเห็นว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2554 เริ่มฟื้นตัวจากปลายปี 2553 ตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และรัฐบาลใหม่ มาช่วง
กลางปีภาวะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น มีการคาดการณ์ว่า GDP ในปีนี้น่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการส่งออก แต่เหตุการณ์ไม่เป็นดังคาด เพราะมหา
อุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ ในช่วงปลายปี
โดยภาพรวม การขยายตัวในปี 2554 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 5.62 เป็น ร้อยละ 11.17 ตามภาวะเศรฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น
แต่ก็ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ หากไม่มีผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้การเติบโตจะมากกว่านี้ การแข่งขันในตลาดไม่มีความแตกต่างจาก
ปีก่อนหน้านั้น ในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสการทำ�ตลาดยังใช้วิธีการลด แลก แจก แถม เหมือนดังปีที่ผ่านมา
สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสในตลาดโมเดิร์นเทรด มีการซื้อกิจการของห้างคาร์ฟูร์ควบรวมกับ ห้างบิ๊กซี ซึ่งปรับปรุงห้างคาร์ฟูร์
ทั่วประเทศ เป็นห้างบิ๊กซี ทำ�ให้ตลาดโมเดิร์นเทรดมีคู่ค้าจาก 4 ราย เหลือ 3 ราย คือ บิ๊กซี โลตัส และแม็คโคร สภาวการณ์แข่งขันคงทวีความรุนแรง
ขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างห้างเอง ส่วนใหญ่ยังคงทำ�สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของตนเองในราคาถูก เพื่อเสนอให้ลูกค้าและการดึงผู้บริโภคจากการลดราคา
สินค้าแบรนด์ผู้นำ�ตลาด เป็นหลักทั้งปี
ในส่วนการโฆษณา มีการใช้สื่อทาง Internet เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Facebook blog เพื่อให้ผู้บริโภคได้ติดตาม ในส่วนของโทรทัศน์
ยังเห็นผู้นำ�ตลาดเช่น ภูเขาทอง อายิโนะโมโต๊ะ คนอร์ เด็กสมบูรณ์ เป็นต้น ยังใช้สื่อนี้อยู่เป็นประจำ� สำ�หรับปีที่ผ่านมานี้ ทาง บริษัท ไทยเทพรส
จำ�กัด(มหาชน) ได้ทำ�โฆษณา เพื่อตอกย้ำ�ความทรงจำ�ของผู้บริโภคในสินค้าซอสปรุงรสฝาเหลือง ซอสปรุงรสฝาเขียว ซอสพริกศรีราชาพานิช และ
ซอสหอยนางรม ตลอดทั้งปี
ในปี 2554 ตลาดเครื่องปรุงรสที่มีมากกว่า 50 ยี่ห้อ มีผู้ผลิตออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยขยายจากไลน์เดิม ในส่วนของบริษัทฯ เอง ใน
ปีที่ผ่านมา ไม่มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ในปี 2554 มุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคโดยการทำ�ตลาดด้วยวิธีการเข้า
ถึงตัวผู้บริโภคโดยตรง จัดชิม มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้ชิมอาหารที่ทำ�จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้ ไม่ว่าจะจัดรายการ
ในห้างสรรพสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจที่เดอะมอลล์ หรือร่วมมือกับโมเดิร์นเทรด และห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ ในการจัดชิม จากการจัดรายการที่ผ่าน
มา ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค และมีการซื้อสินค้าไปเพื่อทดลองใช้ รวมทั้งการทำ�โฆษณาทั้งสื่อนิตยสาร ทีวี อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ยอดขายสินค้า
“ซอสหอยนางรม”, “ซอสพริกศรีราชา ตรา ศรีราชาพานิช” มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปลายปี 2554 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย ทำ�ให้ผู้ผลิตหลายรายและผู้จัดจำ�หน่ายไม่มีสินค้าป้อนตลาด เนื่องจากได้รับผลก
ระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเสียหาย บริษัทฯถึงแม้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ได้รับผลกระทบทางอ้อม กล่าวคือ ผู้จัดจำ�หน่ายบรรจุภัณฑ์ ทั้งขวด
แก้ว และขวดเพท ได้รับผลกระทบจากน้ำ�ท่วม ไม่สามารถป้อนวัตถุดิบที่ใช้ในการบรรจุได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นใน
ช่วงน้ำ�ท่วม ถึงแม้ยอดขายโมเดิร์นเทรดจะลดลงเพราะไม่สามารถส่งสินค้าได้ แต่ผู้บริโภคก็หันไปซื้อสินค้าจาก ร้านค้าส่ง หรือยี่ปั้วเพิ่มมากขึ้น จึง
ทำ�ให้ยอดขายร้านค้าส่ง หรือยี่ปั้วเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในไตรมาสสุดท้าย ผู้ผลิตและผู้จัดจำ�หน่ายยังคงมีปัญหาความยากลำ�บากในการจัดส่งสินค้า
และค่าขนส่งที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ยอดขายเครื่องปรุงรสเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ตลาดส่งออก
ตลาดส่งออกเครื่องปรุงรสของประเทศไทยในปี 2554 มีมูลค่ากว่า 14,403.27 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่า 11.02% เมื่อเทียบกับปี 2553
เครื่องปรุงรสหลักๆ ที่ส่งออกได้แก่ ซอส น้ำ�ปลา เครื่องแกงสำ�เร็จรูป ผงชูรส สิ่งปรุงรสอื่นๆ โดยแบ่งสัดส่วนของกลุ่มสินค้า ซอสพริก ซอสถั่ว
เหลือง ซอสมะเขือเทศ เป็นมูลค่ากว่า 2,134.74 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 14.82% ของเครื่องปรุงรสทั้งหมด เติบโต 16.65% จากปี 2010
ตลาดส่งออกซอสถั่วเหลืองของประเทศไทยหลักๆ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สปป.ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และสหราช
อาณาจักร รวมเป็นมูลค่ากว่า 396 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 67.65% จากมูลค่าซอสปรุงรสทั้งหมด กว่า 545.40 ล้านบาท
ส่วนตลาดซอสพริกของประเทศไทยหลักๆ คือ สหราชอาณาจักร เยอรมนี พม่า สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส รวม
เป็นมูลค่ากว่า 802 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 56.96% จากมูลค่าซอสปรุงรสทั้งหมดกว่า 1,409.44 ล้านบาท
ในปี 2554 บริษัทฯ ส่งออกเครื่องปรุงรสทั้งหมด 239.60 ล้านบาท ลดลง 13.17% หรือ 31.57 ล้าน บาท เทียบกับปี 2553 ที่ส่งออก
ทั้งหมด 271.17 ล้านบาท
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กิจกรรมทางการตลาด และสังคม ปี 2554
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ อาทิเช่น ร่วมกิจกรรม
“12 ปี อาหารเจทั่วทิศ กุศลจิตทั่วไทย 26 ก.ย. - 5 ต.ค. 54” กับเดอะมอลล์กรุ๊ป
โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมา
เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนั้นยังร่วมกิจกรรมกินเจในพื้นที่ จ.ภูเก็ต, จ.ตรัง,
จ.สงขลา, จ.นครสวรรค์ และ จ.ชลบุรี เป็นต้น
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน อาทิเช่น ร่วมกับ กองทัพบก, ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ, ร่วม
กับสำ�นักงานเทศบาล จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.สุราษฏร์ธานี. จ.นครศรีธรรมราช,
จ.สงขลา, จ.พัทลุง, จ.สตูล เป็นต้น
นอกจากนี้บริษัทฯร่วมกับกองทัพบกจัดทำ�“โครงการรถเข็นขายอาหาร
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 จำ�นวน 100 คัน มูลค่า 1,500,000 บาท”
มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างราย
ได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว
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กิจกรรมส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ในปี 2554 นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าตรา “ภูเขาทอง” จึงได้จัดทำ�ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ขึ้น
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริษัทฯ จำ�นวน 5 ชุด ดังนี้
1. ชุดซอสปรุงรสฝาเขียว ต้อง ภูเขาทองเท่านั้น
2. ชุดซอสปรุงรสฝาเหลือง เมนูวันนี้
3. ชุดศิลปะความอร่อย ซอสหอยนางรม ตรา ภูเขาทอง
4. ชุดซอสพริกศรีราชา ตรา ศรีราชาพานิช ต้นตำ�หรับ
5. ชุดภูเขาทอง อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า 55 ปี
ตลอดจนมีการเปลี่ยนแบรนด์แอมบาสเดอร์ เป็น อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ
เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับแคมเปญ
“ทุกทิศทั่วไทยใช้ภูเขาทอง” ที่ดำ�เนินมาอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ ในงานต่างๆ
เช่น Thaifex, BOI Fair, Makro Horeca, และ งานอร่อยไป เที่ยวไป ทั่วเมืองไทย ที่ร่วมกับ
The Mall เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ ทางรายการทีวี ดังนี้
1. เช้านี้ที่ช่อง 5 (ออกอากาศทางช่อง 5) ช่วง “สัมผัสความอร่อยกับ อาจารย์ เผ่าทอง”
2. อร่อยแน่ (ออกอากาศทางช่อง 5) ช่วง “คาราวานความอร่อยกับ ภูเขาทอง”

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการทั่วไป
สายการตลาดและขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย
ในประเทศ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

กรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

แผนผังการจัดการองค์กร

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

เอื้อศิริตระกูล		
โพธิอินทะ		

นายอนุวัตร
นางวิไลพร

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

นายอนุพงษ์ สุรงค์สุวภาพ		

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์		

ประสิทธิ์วรนันท		

นายวันชัย

ผูจ้ ดั การทัว่ ไปสายการตลาด และขาย

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

พิพัมฒน์โภคา		

นายจิระ

รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวสุณี วิญญรัตน์		

วิญญรัตน์		

กรรมการผู้จัดการ

นายปริญญา วิญญรัตน์		
นางพรนภา

ประธานกรรมการบริหาร

นายปริญญา วิญญรัตน์		

รายงานประจำ�ปี 2554

10

รายงานประจำ�ปี 2554

คณะกรรมการบริษัท

1. นายปริญญา วิญญรัตน์
(กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ)
อายุ 		
: 57 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเคมี)
		
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2543 - ปัจจุบัน
: กรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2536 - ปัจจุบัน
: กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2530 - 2536
: กรรมการผู้จัดการ
		
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: 119,158,580 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบิดาของนายบัญชา วิญญรัตน์
กับกรรมการและผู้บริหาร และเป็นอาของนายธนวัฒน์ วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ
: 1,100,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการปี 2554 : 5 ครั้ง
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการปี 2554 : 5 ครั้ง

2. นางพรนภา วิญญรัตน์
(กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ)
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อายุ 		
: 62 ปี
การอบรมบทบาท
: Director Accreditation Program (DAP)
หน้าที่กรรมการ
รุ่นที่ 37/2005
		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2539 - ปัจจุบัน
: รองกรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2536 - ปัจจุบัน
: กรรมการ
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: 16,958,570 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นมารดาของนายธนวัฒน์ วิญญรัตน์
กับกรรมการและผู้บริหาร และเป็นพี่สะใภ้ของนายปริญญา วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ
: 500,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการปี 2554 : 5 ครั้ง
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการปี 2554 : 5 ครั้ง

3. นางสาวมาลี วิญญรัตน์
(กรรมการ)
อายุ 		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
การอบรมบทบาท
หน้าที่กรรมการ
		
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2536 - ปัจจุบัน
		
ปี 2536 - 2553
		
		
ปี 2530 - 2536

: 57 ปี
: บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
: Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 37/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: กรรมการ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชีและการเงิน
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
: ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: 14,004,520 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นหลานของนายปริญญา วิญญรัตน์
กับกรรมการและผู้บริหาร และเป็นพี่สาวของนายบัณฑิต วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ
: 500,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการปี 2554 : 5 ครั้ง
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการปี 2554 : 5 ครั้ง

รายงานประจำ�ปี 2554
4. นายบัณฑิต วิญญรัตน์
(กรรมการ)
อายุ 		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
		
		
การอบรมบทบาท
หน้าที่กรรมการ
		
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2536 - ปัจจุบัน
		
ปี 2536 - 2551
		
ปี 2530 - 2550

: 55 ปี
: ศิลปศาสตร์มหาลัยบัณฑิต สาขาการจัดการ
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเครื่องกล)
มหาวิทยาลัย Adamsom ประเทศฟิลิปปินส์
: Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 37/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: กรรมการ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
: ผู้จัดการสาขาลำ�ปาง
บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: 26,419,520 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นหลานของนายปริญญา วิญญรัตน์
กับกรรมการและผู้บริหาร และเป็นน้องชายของนางสาวมาลี วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ
: 500,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการปี 2554 : 5 ครั้ง
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการปี 2554 : 5 ครั้ง

5. นายพจน์ กองพุฒิ
(กรรมการอิสระ)
อายุ 		
: 73 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี วิชาการบัญชี
		
A.B.I Institute of Book-Keeper London
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2551 - ปัจจุบัน
: กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท พรหมมาไมนิ่ง จำ�กัด
ปี 2545 - ปัจจุบัน
: กรรมการอสระ
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง : ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : กับกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ : 300,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ : 100,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการปี 2554
: 5 ครั้ง
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการปี 2554
: 5 ครั้ง
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2554 : 4 ครั้ง
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2554 : 4 ครั้ง

6. ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
(กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
อายุ 		
: 64 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : บัญชีบัณฑิต
		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		
: MBA, Michigan State University
การอบรมบทบาท
: Director Accreditation Program (DAP)
หน้าที่กรรมการ
Audit Committee Program (ACP)
		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2551 - ปัจจุบัน
: ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. ซาบีน่า
ปี 2550 - ปัจจุบัน
: ข้าราชการบำ�นาญ
ปี 2545 - ปัจจุบัน
: กรรมการตรวจสอบ
		
บมจ.ทาทาสตีล (ประเทศไทย)
ปี 2543 - ปัจจุบัน
: กรรมการตรวจสอบ
		
บมจ.ไทยเคน เปเปอร์
ปี 2542 - ปัจจุบัน
: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2536 - ปัจจุบัน
: กรรมการอิสระ
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง : ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : กับกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
: 300,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ : 180,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการปี 2554
: 5 ครั้ง
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการปี 2554
: 5 ครั้ง
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2554 : 4 ครั้ง
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2554 : 4 ครั้ง

7. พลเรือโททนง ศิริรังษี
(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
อายุ 		
: 79 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : วิทยาลัยกองทัพเรือ
การอบรมบทบาท
: Director Certification Program (DCP)
หน้าที่กรรมการ
รุ่นที่ 65/2005,
		
Director Accreditation Program (DAP)
		
รุ่นที่ 38/2005,
		
Audit Committee Program (ACP)
		
รุ่นที่ 7/2005
		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2542 - ปัจจุบัน
: กรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2537 - ปัจจุบัน
: กรรมการอิสระ
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2536 - ปัจจุบัน
: กรรมการผู้จัดการและผู้อำ�นวยการท่าเรือ
		
บมจ. ศรีราชา ฮาร์เบอร์
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง : ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : กับกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
: 300,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ : 120,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการปี 2554
: 5 ครั้ง
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการปี 2554
: 5 ครั้ง
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2554 : 4 ครั้ง
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2554 : 4 ครั้ง
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รายงานประจำ�ปี 2554
8. นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์
(กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)
อายุ 		
: 39 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน),
		
Bentley College, Massachusetts, USA
		
: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
		
(วิศวกรรมระบบการผลิต),
		
Rensselaer Polytechnic Institute, USA
		
: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ระบบบริหาร)
		
Rensselaer Polytechnic Institute, USA
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2553 - ปัจจุบัน
: กรรมการ
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2553 - ปัจจุบัน
: กรรมการ
		
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ปี 2551 - ปัจจุบัน
: กรรมการ		
		
บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด
ปี 2548 - ปัจจุบัน
: กรรมการ		
		
บริษัท รชตโยธิน จำ�กัด
ปี 2547 - ปัจจุบัน
: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด		
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: 25,709,000 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง : ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบุตรชายของนางพรนภา วิญญรัตน์
กับกรรมการและผู้บริหาร และเป็นหลานของนายปริญญา วิญญรัตน์
ค่าตอบแทนกรรมการ
: 300,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ : 120,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการปี 2554
: 5 ครั้ง
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการปี 2554
: 5 ครั้ง

9. นายบัญชา วิญญรัตน์
(กรรมการ)
อายุ 		
: 26 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : Master of Science in Environmental Engineering,
		
Imperial College London
		
: Bachelor of Engineering in Engineering with
		
Business Finance,
		
University College London (UCL)
ประสบการณ์ทำ�งาน
ปี 2553 - ปัจจุบัน
: กรรมการ
		
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2553 - ปัจจุบัน
: กรรมการ
		
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: 15,600,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : เป็นบุตรชายของนายปริญญา วิญญรัตน์
กับกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
: 300,000 บาท
จำ�นวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการปี 2554
: 5 ครั้ง
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รายงานประจำ�ปี 2554

คณะผู้บริหาร

1. นายปริญญา

วิญญรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

2. นายจิระ

พิพัฒน์โภคา

ผู้จัดการทั่วไป (สายการตลาดและขาย)

3. นายวันชัย

ประสิทธิ์วรนันท์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

4. นางสาวสุณี

วิญญรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

5. นายธนวัฒน์

วิญญรัตน์		

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

6. นายอนุพงษ์

สุรงค์สุวภาพ

ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

7. นางวิไลพร

โพธิอินทะ 		

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

8. นายอนุวัตร

เอื้อศิริตระกูล

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

8
3

5

6
1

7
4

2
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รายงานประจำ�ปี 2554

คณะผู้บริหาร

นายจิระ พิพัฒน์โภคา (ผู้จัดการทั่วไปสายการตลาดและขาย)
อายุ 		
: 55 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาลัยธรรมศาสตร์
		
: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2542 - ปัจจุบัน
: ผู้จัดการทั่วไปสายการตลาดและขาย
: บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2540 - 2542
: รองประธานกรรมการบริหาร
		
บริษัท ออพติคสแควร์ จำ�กัด
ปี 2536 - 2540
: ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส
		
บมจ.ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: ไม่มี
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง : -

นายวันชัย ประสิทธิ์วรนันท์ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี)
อายุ 		
: 50 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
		
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2537 - ปัจจุบัน
: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: 5,000,000 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง : นางสาวสุณี วิญญรัตน์ (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน)
อายุ 		
: 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
		
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2537 - ปัจจุบัน
: ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
การฝึกอบรมหลักสูตร
: Corporate Secretary Development Program,
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: 13,066,530 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง :
นางวิไลพร โพธิอินทะ (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
อายุ 		
: 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
		
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2547 - ปัจจุบัน
: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: 5,139,000 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง : 41,000 หุน้
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นายอนุพงษ์ สุรงค์สุวภาพ (ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ)
อายุ 		
: 50 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
		
มหาวิทยาลัยเกริก
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2537 - ปัจจุบัน
: ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
: 10,000 หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง : -

นายอนุวัตร เอื้อศิริตระกูล (ผู้จัดการฝ่ายผลิต)
อายุ 		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
		
		
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2548 - ปัจจุบัน
ปี 2544 - 2548
		
		
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
จำ�นวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง

: 45 ปี
: วิทยาศาสตร์บัณฑิต
(อุตสาหกรรมการเกษตร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
: ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
: ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท น้ำ�มันวังปาล์ม จำ�กัด
(กลุ่มวังขนาย)
: ไม่มี
: -

รายงานประจำ�ปี 2554

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2554 วันที่ 26 เมษายน 2554

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

1.

กลุ่มตระกูลวิญญรัตน์

268,599,000

74.61

2.

กลุ่มตระกูล ตั้งวิชาชาญ

14,832,000

4.12

3.

บจก. กรุงเทพประกันชีวิต

11,828,000

3.29

4.

นางวิไลพร โพธิอินทะ

5,143,000

1.43

5.

นายวันชัย ประสิทธิ์วรนันท์

5,000,000

1.39

6.

บมจ. กรุงเทพประกันภัย

4,896,000

1.36

7.

นางปัทมา เศรษฐอนุกูล

4,200,000

1.17

8.

บจก. กรีนสปอร์ต (ประเทศไทย)
.

3,861,000

1.07

9.

น.ส.เนตรชนก สุวรรณชีพ

3,650,000

1.01

10.

นายเชิดชู โสภณพนิช

3,100,000

0.86

325,109,000

90.31

รวม
หมายเหตุ : ปรับจำ�นวนหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
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บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
สำ�หรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553

การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน
การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
ความสามารถในการทำ�กำ�ไร
บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ จากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ดังต่อไปนี้
							
ล้านบาท
ร้อยละของรายรับรวม
			
ปี 2554 		
		
478.39 		
17.87
		
ปี 2553 		
		
418.44 		
16.34
เหตุผลสำ�คัญที่ บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ ปี 2554 มากกว่าปี 2553 ร้อยละ 14.33 หรือมากกว่า 59.95 ล้านบาทเกิดจาก
(หน่วย ล้านบาท)				
1. ขายในประเทศ				
ขายบริษัทร่วม				
ขายต่างประเทศ				
ขายต่างประเทศ- สินค้าสั่งทำ�			
รวมรายได้จากการขาย			

17

2554
2,376.39
30.10
239.60
2,646.09

2553		
2,270.76		
3.42
224.40		
46.77
2,545.35		

เปลี่ยนแปลง
105.63
26.68
15.20
(46.77)
100.74

%
4.65
780.12
6.77
(100.00)
3.96

2. ต้นทุนขาย/ยอดขาย %			

58.5%

59.97%		

-1.47%

(2.45)

3. ค่าใช้จ่ายในการขาย			
% ต่อยอดขาย				

304.68
11.51%

313.63		
12.32%

(8.95)
-0.81%

(2.85)
(6.57)

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			
% ต่อยอดขาย				

135.02
5.10%

141.03
5.54%		

(6.01)
-0.44%

(4.26)
(7.94)

มูลค่าการจำ�หน่ายภายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 2,270.76 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 2,376.39 ล้านบาทในปี2554นี้ เพิ่มขึ้น 105.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
4.65 % เพิ่มขึ้นจากช่องทางการจัดจำ�หน่าย เครดิตต่างจังหวัด และ โมเดิร์นเทรดเป็นสำ�คัญ
มูลค่าการจำ�หน่ายต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 224.40 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 239.60 ล้านบาทในปี2554นี้ เพิ่มขึ้น 15.20 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 6.77 %
มูลค่าการจำ�หน่ายต่างประเทศ (สินค้าสั่งทำ�) ลดลง 46.77 ล้านบาท หรือ ลดลง 100.00 % เนื่องจากลูกค้าลดกำ�ลังการผลิตลงเพราะการขยายตลาดไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย จึงยกเลิกการสั่งซื้อ
มูลค่าการจำ�หน่ายบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจาก 3.42 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 30.10 ล้านบาทในปี2554นี้ เพิ่มขึ้น 26.68 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 780.12 % เนื่องจาก
บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้ขยายตลาดเพิ่มขึ้น และ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้เริ่มดำ�เนินการผลิตสินค้าในเดือน สิงหาคม 2554
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำ�ให้ยอดขายทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น 100.74 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.96
ต้นทุนขายลดลงจากร้อยละ 59.97 ของยอดขาย ในปี 2553 คงเหลือ 58.50 ในปี 2554 นี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากในไตรมาส 3/2554 บริษัทฯ ได้ปรับปราคาขาย
ซอสพริก เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง จาก 313.63 ล้านบาทในปี 2553 คงเหลือ 304.68 ล้านบาทในปี 25554 นี้ ลดลง 8.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.85 เนื่องจาก ค่า
โฆษณาเพิ่มขึ้นมีการออกภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ในไตรมาส 3/2554 นี้ เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ตรา “ภูเขาทอง” และ “ ศรีราชาพานิช” ให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายลง
รายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้นจาก 15.63 ล้านบาท เป็น 31.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.18 %
การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล พระราชกฤษฎีกาออกความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับ ที่ 475 พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551
ให้สิทธิแก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 30 เป็น
ร้อยละ 25 สำ�หรับกำ�ไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่ ไม่เกิน 300 ล้านบาทเป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลัง 1 มกราคม 2551 (
2551-2553) บริษัทฯ คำ�นวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำ�ไรสำ�หรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราร้อยละ 30 ( 2553 : กำ�ไรส่วนที่ ไม่เกิน 300 ล้านบาท ในอัตรา
ร้อยละ 25)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีกำ�ไรสุทธิ 478.39 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2553 จำ�นวน 59.96 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 14.33
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บริษัทฯ มีกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ (EBT) จากผลการดำ�เนินงานสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ดังต่อไปนี้
					
ล้านบาท			
ร้อยละของรายรับรวม
		
ปี 2554 				
686.94			
25.66
		
ปี 2553 			
578.07			
22.57
บริษัทฯ มี กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้(EBT) ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 จำ�นวน 108.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.83
การจ่ายเงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผล สำ�หรับผลการดำ�เนินงาน ปี
2553 จำ�นวน 360 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท หรือคิด เป็นร้อยละ 90._ภ ของกำ�ไรสุทธิ เป็นจำ�นวนเงินปันผลทั้งสิ้น 378.00 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าว จ่าย
ให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
โครงสร้างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ
ปี 2554 เท่ากับ 0.13 และในปี 2553 เท่ากับ 0.11 โครงสร้างเงินทุนดังกล่าวเหมาะสม กับกิจกรรมและฐานะของกิจการ โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน
							
31 ธันวาคม		
31 ธันวาคม
							
2554			
2553
						
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
หนี้สินทั้งสิ้น					
292.74
11.19
239.48
9.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
2,322.85
88.81
2,254.80
90.40
สินทรัพย์รวม				
2,615.59
100.00
2,494.28
100.00
ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย				
118.20
40.38		
88.19
36.83
เจ้าหนี้การค้า					
71.04
24.27		
81.66
34.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย					
52.55
17.95 		
51.34
21.44
หนี้สินหมุนเวียนอื่น					
16.55
5.65 		
18.29 		
7.64
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
34.40
11.75
- 		
หนี้สิ้นทั้งสิ้น					
292.74
100.00
239.48
100.00
ทุนหุ้นสามัญ					
360.00
15.49		
360.00
15.96
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น					
615.60
26.50 		
615.60
27.30
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม			
0.04
0.00		
0.10
0.00
กำ�ไรสะสมจัดสรร					
60.00
2.58 		
60.00
2.66
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร				
1,287.21
55.42
1,219.10
54.07
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น				
2,322.85
100.00
2,254.80
100.00
บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืม บริษัทฯ ใช้โครงสร้างเงินทุนส่วนใหญ่จากส่วนของผู้ถือหุ้น
สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
(หน่วย ล้านบาท)				
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ
(ลดลง)เพิ่มขึ้น			

2554
571.08
(227.05)
(378.00)

2553
512.57		
(159.49)		
(363.60)

เปลี่ยนแปลง
58.5
(67.56)
(14.40)

%
111.42
42.36
3.96

(33.97)

(10.52)		

(23.45)

222.91

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
ปี 2554 เท่ากับ 5.54 เท่า ลดลงจากปี 2553 ซึ่งเท่ากับ 5.60 เท่า ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทฯมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 106.37 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ เป็น เงิน
ลงทุนชั่วคราว และมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 18.86 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
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อย่างไรก็ตามบริษัทได้ถือนโยบายบริหารการเงินอย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่า บริษัทฯมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสูง ไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง ระยะเวลาใน
การเก็บหนี้เฉลี่ย 36 วัน ลดลง 1 วัน จากปี 2553 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 60 วันเพิ่มขึ้น 6 วัน จาก 54 วันในปี 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดกว่า 307.93 ล้านบาท และยังมีวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ที่ยังไม่ได้ใช้จากธนาคารขนาดใหญ่อีกกว่า 35.50 ล้านบาท เพื่อรองรับความจำ�เป็นในการ
ใช้เงินทุนกรณีฉุกเฉิน
คุณภาพของสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำ�นวน 2,615.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.86 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมจำ�นวน 2,494.28 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ส่วนประกอบสำ�คัญของสินทรัพย์
							
31 ธันวาคม		
31 ธันวาคม
							
2554			
2553
						
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์					
1,037.80
39.68
1,030.09		
41.30
เงินลงทุนชั่วคราว					
567.32
21.69		
437.19		
17.53
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 			
307.93
11.77		
341.90		
13.71
ลูกหนี้การค้า					
262.49
10.04		
271.72		
10.89
สินค้าคงเหลือ					
259.60
9.93		
230.88		
9.26
ที่ดิน ที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน				
94.95
3.63		
94.95		
3.81
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					
34.14
1.31		
43.43		
1.74
เงินลงทุนระยะยาว					
20.40
0.78		
20.49		
0.82
เงินลงทุนในบริษัทร่วม				
7.88
0.30		
10.53		
0.42
อุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ดำ�เนินงาน				
6.22
0.24		
6.72		
0.27
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม				
6.00
0.23
- 		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
5.77
0.22		
1.23		
0.05
เงินฝากประจำ�ที่ติดภาระค้ำ�ประกัน				
4.59
0.18		
4.59		
0.18
สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
0.50
0.02		
0.56		
0.02
รวมสินทรัพย์					
2,615.59
100.00
2,494.28
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.73 และ 45.27 ของสินทรัพย์รวมตามลำ�ดับ เทียบ
กับร้อยละ 53.13 และ 46.87 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
สำ�หรับลูกหนี้การค้าได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอตามข้อเท็จจริง เงินลงทุนระยะยาว ก็มีกำ�หนดไถ่ถอน 2562 จำ�นวน 20 ล้านบาท
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการสำ�คัญดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
SAUCE ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำ�คัญและอำ�นวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์
และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำ�ไรจากบริษัท
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิ์
ออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำ�กัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา และ โปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดย
มีการเปิดเผยข่าวสารที่สำ�คัญบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้ดำ�เนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ
อำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังต่อไปนี้
1.1 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 ซึ่งมีมติกำ�หนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 ในวันที่ 26
เมษายน 2554 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มีมติกำ�หนดวันประชุม
1.2 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีวันเวลา สถานที่ประชุม แผนที่ของสถานที่ประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระ
การประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ ตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการ
ประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม มากกว่า 21 วัน โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่าง
ๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือ เพื่อพิจารณา รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการที่เพียงพอ และชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในการ
ใช้สิทธิออกเสียงได้
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว ตลอดจนรายละเอียดประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
บริษัทได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน โดยลงติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 - 26
มีนาคม 2554 ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำ�เป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำ�มาแสดงให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้า
ร่วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะและรายชื่อ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุคคลใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม
แทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงได้
1.3 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และได้อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือ
หุ้นก่อนการประชุม พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น
1.4 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเป็นไป
อย่างเปิดเผย และโปร่งใส (นับคะแนนโดย ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท) โดยการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้น
กรณีการลงมติที่กำ�หนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ การลงมติที่กำ�หนดให้ถือ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย
กำ�หนด
1.5 ระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามและเสนอวาระอื่น ๆ โดยจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
1.6 บริษัท มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ คณะกรรมการ
ที่เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 วันที่ 26 เมษายน 2554 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ทั้งคณะ จำ�นวน 3 ท่าน (ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
บริหาร รองกรรมการผู้จัดการอีก 1 ท่าน และกรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอีก 1 ท่าน) กรรมการที่ ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน รวมกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยคณะกรรมการได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
2.1 จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำ�ดับวาระการประชุม
ที่กำ�หนด มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่น ๆ จากการเสนอของผู้ถือหุ้นใน
ที่ประชุม
2.2 สำ�หรับผู้ที่ ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุคคลใดๆ เข้าประชุมและลงคะแนน
เสียงแทน
2.3 ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ใช้บัตรลงคะแนน เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน บริษัทจะเก็บบัตรลง
คะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือ งดออกเสียง และจัดให้ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ตรวจนับคะแนน และ ยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง รวมถึง มีการเก็บบัตรลง
คะแนนเหล่านี้ ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
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2.4 ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย สาระสำ�คัญ ได้แก่ มติที่ประชุม และผลการลง
คะแนนเสียง โดยแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน ประกอบด้วย จำ�นวนเสียงที่เห็นด้วย จำ�นวนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย จำ�นวนเสียงที่งดออกเสียง รวมจำ�นวนเสียงทั้งสิ้นในแต่ละวาระ
ตลอดจน คำ�ถาม คำ�ชี้แจง และ ความคิดเห็นของที่ประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และ
เผยแพร่สำ�เนารายงานการประชุมดังกล่าว บนเว็ปไซต์ของบริษัทด้วย สำ�หรับมติที่ประชุมผู้ที่หุ้น บริษัทได้เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านได้รับทราบทันทีที่ประชุมแล้วเสร็จ
2.5 บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน โดยผู้บริหารต้องราย งานการซื้อขาย
และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีข้อห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงก่อนการเปิด เผยข้อมูลต่อสาธารณชน 1 เดือน
และหลังการเปิดเผยข้อมูล 2 สัปดาห์ซึ่งบริษัทได้นำ�แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
กำ�หนดให้ กรรมการ และผู้บริหาร ที่ดำ�รงตำ�แหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตน ของคู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ตามที่สำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กำ�หนด ภายใน 3 วันทำ�การ และมีหน้าที่รายงานให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบด้วย
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้
มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชน เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง
ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำ�ไรให้กับบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสำ�เร็จในระยะยาว
3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำ�เนินธุรกิจซึ่งมีผลการดำ�เนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำ�นึงถึงความเสี่ยงใน
ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และ
พยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนจ่ายผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพึงพอใจสูงสุด
3.2 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เป็นผู้รับรู้ถึงสิทธิและมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม
3.3 พนักงาน บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานของบริษัท คือทรัพยากรที่สำ�คัญที่สุด จึงได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ มีการอบรม On the Job Training
แก่พนักงานที่เข้าใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลง โยกย้ายงาน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้พนักงานได้รับสวัสดิการต่างๆ
เช่น กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน การท่องเที่ยวทัศนศึกษา การจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกันภัย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะกับ
การดำ�รงชีพในสังคม และมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับความก้าวหน้าของบริษัท
3.4 ลูกค้าบริษัทมุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ทั้งคุณภาพ และบริการ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนการส่งมอบที่ทันเวลา พร้อม ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า โดยเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า มีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น มีการสำ�รวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นประจำ�ทุกปี พร้อมทั้งจัดรายการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น รายการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การนำ�ลูกค้าเยี่ยมชม
โรงงาน เป็นต้น และจัดให้หน่วยธุรการขายเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
3.5 คู่ค้า บริษัทเล็งเห็นความสำ�คัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้า ตามเงื่อนไขทางการค้า และปฎิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการ แข่งขันที่ดี เป็น
ธรรม และไม่ใช้วิธีการที่ ไม่สุจริต
3.6 คู่แข่งขัน บริษัทแข่งขันทางการค้าตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ ไม่สุจริต เพื่อทำ�ลายคู่แข่งทางการค้า โดยปล่อยให้เป็นไปตามกลไก
ของตลาด
3.7 เจ้าหนี้ บริษัทได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขการค้าตามข้อตกลง และ หน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ ปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังให้ข้อมูล ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหนี้
3.8 ภาครัฐ ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่าง
สม่ำ�เสมอ และไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนการปฏิบัติดังกล่าว
3.9 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดำ�เนินการดังต่อไปนี้
- ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียของบริษัทสามารถรองรับน้ำ�เสียได้ 2 เท่าของปริมาณน้ำ�เสียในปัจจุบัน ค่าบีโอดีไม่สูงกว่าค่าที่กฎหมายกำ�หนด (ค่าบีโอดี ที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าบีโอดีเฉลี่ยทั้งปี 2554 เท่ากับ 13.31 มิลลิกรัมต่อลิตร
- การจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ การอำ�นวยความสะดวก
แก่พนักงาน และลูกค้า
- การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำ�ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
- การสนับสนุนกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดสมุทรปราการ และในส่วนกลาง
- การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน อื่นๆ
- การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
- ร้านค้าสวัสดิการ จำ�หน่ายสินค้าราคาประหยัด มอบส่วนลดให้แก่พนักงาน และลูกค้าในชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนลูกค้าทั่วไป
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รายงานประจำ�ปี 2554
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการ ได้ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูล
สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผย
แพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น เฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ทำ�หน้าที่
ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจาก กิจกรรมดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่
โทร (02) 703-4444 ต่อเลขานุการบริษัทหรือ ที่ www.gmsauce.com
ในปี 2554 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยการเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามมาตรฐานการบัญชีกำ�หนด ได้เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่าน ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยรายงานความ รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำ�ปีด้วย
นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผย สรุปผลการดำ�เนินงานของงบการเงินผ่านการสอบทาน และคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายไตรมาสและรายปี รวมถึง
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ตลอดจนการประกาศจ่ายเงินปันผล และกำ�หนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเพิ่ม เมนู สำ�หรับผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัทขึ้นในปี 2550 เป็นต้นมา (ในปี 2554 เปลี่ยนเป็น “นักลงทุน
สัมพันธ์”) เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ตามระยะเวลาที่บริษัทกำ�หนด
บริษัทได้ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอ
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำ�คัญอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ครบถ้วน โดย
ได้ดำ�เนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		
-งบการเงิน รายไตรมาส และรายปี
		
-รายงานประจำ�ปี
		
-แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
		
-ข่าว (สรุปผลการดำ�เนินงานของ บจ. คำ�อธิบายงบการเงิน การประกาศจ่ายเงินปันผล มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการที่เกี่ยวโยง
กัน เป็นต้น)
2. สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กระทรวงพาณิชย์
4. หนังสือพิมพ์ (จดหมายเชิญประชุม งบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุน ประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นต้น)
5. เว็บไซต์บริษัท (www.gmsauce.com) มี 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
6. การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit)
7. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำ�นวนทั้งสิ้น 9 คน การเลือกตั้งกรรมการ
เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นจำ�นวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของ บริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วย
		
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ
		
กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ
		
กรรมการที่เป็นอิสระ
3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ
(เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้าน บัญชี การเงิน ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน จำ�นวน
3 คน)
โดยมีกรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปริญญา วิญญรัตน์ นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ นายบัญชา วิญญรัตน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
การกำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือ
วิชาชีพที่ทำ�ให้มีข้อจำ�กัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือ ไม่เป็นผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ ไม่เป็น
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรือตำ�แหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้ว เป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็นการจำ�กัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำ�แหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำ�นวนเงิน หรือ มีมูลค่าที่มีนัยสำ�คัญเป็น
สัดส่วนกับรายได้ของบริษัทตามเกณฑ์ที่กำ�หนด และไม่มีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำ�ให้ขาดความเป็นอิสระ
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4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่ง
ตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
การกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง หนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่
สองที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่งกรรมการผู้ออก
จากตำ�แหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำ�นวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สำ�หรับวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ปัจจุบัน ไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคนใดที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท และไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทคนใดที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามในบริษัทอื่นเกิน 3 บริษัท
การแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ปัจจุบันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทเป็นบุคคลเดียวกัน
เลขานุการบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท และทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบด้วยด้วย
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการของบริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 10 ท่านดังนี้
ชื่อ		
ประเภท		
ตำ�แหน่ง
1. นายปริญญา
วิญญรัตน์		
กรรมการและกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
2. นางพรนภา
วิญญรัตน์		
กรรมการและกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวมาลี
วิญญรัตน์		
กรรมการ			
กรรมการ
4. นายบัณฑิต
วิญญรัตน์		
กรรมการ			
กรรมการ
5. นายธนวัฒน์
วิญญรัตน์		
กรรมการ			
กรรมการ
6. นายบัญชา
วิญญรัตน์		
กรรมการ			
กรรมการ
7. นายพจน์		
กองพุฒิ		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. ผศ. รวีวัลย์
ภิยโยพนากุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. พลเรือโททนง
ศิริรังษี		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
กรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และอย่างน้อยหนึ่งในจำ�นวนนั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
(กรรมการอิสระ ของบริษัท จำ�นวน 3 คน คือ ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล, พลเรือโททนง ศิริรังษี และ นายพจน์ กองพุฒ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่
จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน)
ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการผู้ออกจาก
ตำ�แหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำ�นวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
		
1. ผศ.รวีวัลย์
ภิยโยพนากุล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		
2. พลเรือโททนง
ศิริรังษี		
กรรมการตรวจสอบ
		
3. นายพจน์
กองพุฒ		
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบลำ�ดับที่ 1และ ลำ�ดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
		
1. นายปริญญา
วิญญรัตน์		
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
		
2. นางพรนภา
วิญญรัตน์		
รองกรรมการผู้จัดการ
		
3. นายธนวัฒน์
วิญญรัตน์		
กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
มีหน้าที่กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ มีการขยายตัวทางธุรกิจ และบริหารการลงทุนตาม
แนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการบริหารการเงิน และการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและดำ�เนินการ
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัท และความคืบหน้า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ คุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง และ จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
4 .พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารต่างๆ
5 .ดูแลกำ�กับให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
6. ดูแลให้มีการกำ�กับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก ให้ทำ�หน้าที่อย่างมีประสิทธิผล
7. อนุมัติงบการเงินประจำ�ไตรมาส และประจำ�ปี และดูแลให้มีการจัดทำ�งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
9. ดูแลการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำ�เข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำ�คัญดังนี้
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ�ของ
ตนเอง
การดำ�เนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ
โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องใช้ข้อมูลภายใน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนโดยผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายและ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีข้อห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 1 เดือน และ
หลังการเปิดเผยข้อมูล 2 สัปดาห์ ซึ่งบริษัทได้นำ�แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์มาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การควบคุมภายใน
บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในและการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทที่
แสดงต่อสาธารณชนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การบริหารทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม และธุรกรรมต่าง ๆ ดำ�เนินไปอย่างถูกต้องตามขึ้นตอนที่ ได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกำ�หนดประชุมโดยปกติเป็นประจำ�ทุกไตรมาสปีละ 5 ครั้ง ได้แก่ เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายนและมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มตามความจำ�เป็น โดยมีการกำ�หนดวาระที่ชัดเจน ล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ�เลขานุการได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ
2.5 - 3 ชั่วโมง โดยปี 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 5 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงทุกครั้ง
5.5 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการตรวจสอบจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับ เงินเดือน โบนัส เพิ่มเติมจากค่า
ตอบแทนกรรมการ
จำ�นวนค่าตอบแทนในปี 2554 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ (ที่เป็นตัวเงิน) ได้แก่ เงินเดือนโบนัส ค่าที่ปรึกษา เงินสมทบเงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง เงินจ่ายครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน และค่าตอบแทนกรรมการ (บำ�เหน็จกรรมการ) ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

		
คณะกรรมการ
		
ผู้บริหาร				
รวมคณะกรรมการ และผู้บริหาร

25

จำ�นวน
9
6		
15

ค่าตอบแทนกรรมการ
4,100,000.00 		
- 		
4,100,000.00

เงินเดือน + โบนัส+อื่น ๆ
11,343,560.00
10,044,101.00
21,387,661.00		

รวม ปี 2554
15,443,560.00
10,044,101.00
25,487,661.00
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ
- การพึ่งพิงลูกค้า
ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าส่ง (ยี่ปั๊ว) กว่า 1,000 รายที่มีการติดต่อซื้อขายมาเป็นเวลานาน และมีสัมพันธภาพทางธุรกิจเป็นอัน
ดีกับบริษัทตลอดมา / ร้านค้าปลีก และผู้บริโภคโดยตรง ทำ�ให้บริษัทฯไม่มีผลกระทบจากการสูญเสียลูกค้ารายใดรายหนึ่งไป ยกเว้น Discount Store
รายใหญ่ 3 ราย
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ยอดขายให้ลูกค้า Discount Store รายใหญ่ 3 รายรวมกันประมาณร้อยละ 20 ของยอดขาย
			
(พันบาท)
2554		
2553		
2552
ยอดขายลูกค้าโมเดิร์นเทรด 3 รายใหญ่
569,128 		
529,507 		
521,601
คิดเป็น อัตราร้อยละของยอดขายรวม
21.51
20.80
21.59
นอกจากลูกค้าโมเดิร์นเทรดแล้ว บริษัทฯ ยังมีช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่หลากหลาย ครอบคลุม ร้านค้าส่ง (ยี่ปั๊ว) ภัตตาคารร้านอาหาร
ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ค้าต่างประเทศ กว่า 1,000 ราย และ ร้านค้าปลีกอีกกว่า 7,000 ราย
จากฐานลูกค้าที่หลากหลายดังกล่าว ประกอบกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ เครื่องหมายการค้า “ตราภูเขาทอง” ทีเ่ ป็นที่ยอมรับของผู้
บริโภคมานานกว่า 50 ปี จึงเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท
ความเสี่ยงด้านการผลิต
- การขาดแคลนวัตถุดิบ
ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำ�หน่ายน้อยราย แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำ�หน่ายรายใหญ่ของอุตสาหกรรม
ประเภทนั้น ๆ และสามารถส่งมอบวัตถุดิบให้บริษัทฯ ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่มีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากหากไม่ซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้
จำ�หน่ายประจำ�ก็สามารถซื้อจากผู้จำ�หน่ายรายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมประเภทนั้น ๆ ซึ่งมีจำ�นวนหลายราย แต่อาจจะต้องซื้อในราคาที่แพงขึ้นเล็กน้อย
สำ�หรับวัตถุดิบบางประเภทซึ่งมีลักษณะเป็นฤดูกาล เช่น พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู กระเทียม ทางบริษัทฯจะบริหารความเสี่ยงโดยจะทำ�การซื้อในฤดูกาลผลิต
และจะทำ�การแปรรูปวัตถุดิบเพื่อให้ใช้ได้ตลอดปี
จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ในไตรมาส 4 ปี 2551 บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่เป็นฤดูกาลดังกล่าว ทำ�ให้บริษัทสูญเสียรายได้
ไป ประมาณ ร้อยละ 1 ของยอดขายรวมของบริษัท หรือ ประมาณ 23 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถชดเชยได้ในไตรมาส 1/2552 หลังจากนั้นบริษัท
ยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุน Storage tank เพิ่ม
ความเสี่ยงด้านการบริหารการจัดการ
ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2554 กลุ่มตระกูล วิญญรัตน์ ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 74.61 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท จึงทำ�ให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งตั้งกรรมการ หรือ การขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับบริษัทกำ�หนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นราย
อื่นจึงไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
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รายการระหว่างกัน
บริ ษั ท ไม่ มี ร ายการระหว่ า งกั น กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น แต่ มี ร ายการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น กั บ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น คื อ บริ ษั ท ร่ ว ม
(ซึ่งมีกรรมการร่วมกัน) ดังต่อไปนี้
ชื่อ
		
				
ลักษณะความสัมพันธ์
		

บ. ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด (บริษัท ยามาซ่า คอร์เปอร์เรชั่น จำ�กัด ประเทศ
ญี่ปุ่น ถือหุ้น 49%)
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้น 26 %
มีนายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ เป็นกรรมการร่วมกัน
		
2554
2553
								
(พันบาท)
รายการ
ขายสินค้า
16,573
3,581
นโยบายการกำ�หนดราคา
ราคาตลาด		
ความจำ�เป็น
บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อจำ�หน่าย ซีอิ้วญี่ปุ่น ตรา ยามาซ่า 			
				
(ประเทศญี่ปุ่น) ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ โดยมอบหมายให้ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต
				
แต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย
		
2554
2553
								
(พันบาท)
รายการ
ให้เช่าอาคารสำ�นักงาน 123
120
นโยบายการกำ�หนดราคา
ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา โดย ค่าเช่าสามารถเทียบกับค่าเช่าใน พื้นที่ใกล้กัน
ความจำ�เป็น
บริษัท ให้บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด เช่าอาคารสำ�นักงานขนาดพื้นที่
				
43 ตร.เมตร ใช้เป็นที่ตั้ง สนญ. เพื่อความสะดวกในการ บริหารงาน และประหยัด
				
ค่าขนส่ง เนื่องจากอยู่ในบริเวณเดียวกัน
ชื่อ
		
บ. เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (บริษัท เอ็กซ์เตอร์ จำ�กัด ประเทศเนเธอร์แลนด์
				
ถือหุ้น 60%)
ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้น 40 %
		
มีนายธนวัฒน์ วิญญรัตน์ และนายบัญชา วิญญรัตน์ เป็นกรรมการร่วมกัน
			
2554
2553
								
(พันบาท)
รายการ
ขายสินค้า
13,552
นโยบายการกำ�หนดราคา
ราคาตลาด
ความจำ�เป็น
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อจำ�หน่าย เครื่องปรุงแต่งรสอาหาร ตรา “เอ็กซ์		
				
เตอร์” ส่งออกสหภาพยุโรป และเอเซียอาคเนย์ โดย บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต
				
วัตถุดิบส่่งให้
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2554
								
รายการ
ให้เช่าอาคารโรงงาน
554
				
รายได้อื่นๆ		
				
ค่าน้ำ�		
133
				
ค่าไฟฟ้่า		
836		
				
ค่าสตีม		
2,558		
นโยบายการกำ�หนดราคา
				
ความจำ�เป็น
		

2553
(พันบาท)
-

ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา โดย ค่าเช่าสามารถเทียบกับค่าเช่าใน พื้นที่ใกล้กัน/ ค่าน้ำ� ค่าไฟฟ้า ค่า
สตีม ราคาที่ตกลงกัน
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เช่าอาคารโรงงานขนาดพื้นที่ 880 ตร.เมตร ใช้เป็นที่ตั้ง สนญ
และโรงงานผลิตสินค้าเพื่อความสะดวกในการ บริหารงาน และประหยัดค่าขนส่ง เนื่องจากอยู่ในบริเวณ		
เดียวกัน รวมทัง้ ให้บริการสาธารณูปโภค ได้แก่ น้ำ�ประปา ไฟฟ้า และสตีมด้วย

		
2554
2553
								
(พันบาท)
รายการ
ให้กู้เงิน
6,000
				
ดอกเบี้ยรับ
279
นโยบายการกำ�หนดราคา
MLR (KBANK)+1.0%		
ความจำ�เป็น
บริษัท ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อประโยชน์ในการ
				
บริหารสภาพคล่องของ นริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศ) จำ�กัด ให้ดำ�เนินธุระกิจต่อไปได้ และอัตราดอกเบี้ย
				
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
		
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามรายงานการตรวจสอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ดังต่อไปนี้
“การพิจารณารายการอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำ�ปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) เป็นรายการที่มีราคายุติธรรม ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นรายการสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท”
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) (บาท)
บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
								
2554
2553
ผู้สอบบัญชีของบริษัท		
เป็นจำ�นวนเงิน		
สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 		
เป็นจำ�นวนเงิน
660,000.630,000.รวมค่าสอบบัญชี
			
660,000.630,000.2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือ สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีดังกล่าว
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
งบการเงิน
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
งบการเงินของ บริษัท ไทยเทพรสจำ�กัด (มหาชน) ได้จัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำ�และนำ�เสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 รวมทั้งประกาศของกรมทะเบียนการค้า เรื่อง “กำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544” ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตาม
ความในมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด(มหาชน) ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้แสดง
ฐานะการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสด ที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่
จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการดำ�เนินการที่ผิดปกติ และในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน ได้พิจารณาเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหารจำ�กัด(มหาชน) ในรายงานผู้
สอบบัญชี
						
					

		

ในนามคณะกรรมการ

(นายปริญญา วิญญรัตน์)			
ประธานกรรมการบริหาร			

					

(นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์)
กรรมการ

21 กุมภาพันธ์ 2555
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
เข้าประชุมครบทุกครั้ง ภาระกิจที่สำ�คัญสรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงิน
ของบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 ประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้มี
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. การกำ�กับดูแลระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของ บริษัท
ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) มีความเพียงพอ เหมะสม และ มีประสิทธิผล
3. การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ได้ปฎิบัติตาม ประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและ ข้อ
บังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอด
จนเน้นการบริหารงานที่รัดกุม และ โปร่งใส
การพิจารณารายการอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำ�ปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) เป็นรายการที่มีราคายุติธรรม ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นรายการสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4. การคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกบริษัทสอบบัญชีและกำ�หนดอัตราค่าสอบ
บัญชี ที่เหมาะสมกับ บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง นายศักดิ์
ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นายบุญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ นายเจริญ ผู้
สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2555
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่ส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท และ ไม่มีการให้บริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี
ระหว่างปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารร่วมประชุมด้วย จำ�นวน 1 ครั้ง
5.คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระโดยฝ่ายบริหารได้รายงานผลการ
การดำ�เนินงานให้ทราบเป็นระยะ การดำ�เนินงานของบริษัท ไม่พบว่า มีเหตุการใดที่เกิดขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญต่อการปฏิบัติ
งานของบริษัท

									 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
									
									 ผศ. รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
									
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
									
21 กุมภาพันธ์ 2555
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2553 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน ได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท
ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลัก
ฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการ
ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำ�ขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการที่นำ�เสนอใน
งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด สำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 3 กิจการได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553 ได้ปรับปรุงใหม่แล้ว

(นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4628

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2555
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))								
งบแสดงฐานะการเงิน								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553								
								
					
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
						
ตามวิธีส่วนได้เสีย			
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
สินทรัพย์			
หมายเหตุ		
2554		
2553		
2554		
2553
							
(ปรับปรุงใหม่)			
(ปรับปรุงใหม่)
									
(บาท)					
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 		
6		
307,932,544
341,899,746
307,932,544
341,899,746
เงินลงทุนชั่วคราว			
7		
567,322,634
437,183,736
567,322,634
437,183,736
ลูกหนี้การค้า 			
8		
262,485,877
271,721,085
262,485,877
271,721,085
สินค้าคงเหลือ 			
9		
259,601,930
230,877,704
259,601,930
230,877,704
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
10		
34,142,320
43,432,682
34,142,320
43,432,682
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน				
1,431,485,305 1,325,114,953
1,431,485,305
1,325,114,953
								
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน			
7		
4,593,000
4,593,000
4,593,000
4,593,000
เงินลงทุนในบริษัทร่วม		
11		
7,880,46
10,532,182
13,199,393
13,199,39
เงินลงทุนระยะยาวอื่น			
7		
20,395,036
20,494,152
20,395,036
20,494,152
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม			
5		
6,000,000
6,000,000 		
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
12		
94,952,000
94,952,000
94,952,000
94,952,000
อุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน				
6,215,039
6,716,439
6,215,039
6,716,439
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		
13
1,037,794,413
1,030,090,218
1,037,794,413
1,030,090,218
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
14		
5,773,311
1,224,814
5,773,311
1,224,814
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
501,572
564,372 		
501,572 		
564,372
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
1,184,104,838
1,169,167,177
1,189,423,764
1,171,834,388
								
รวมสินทรัพย์				
2,615,590,143 2,494,282,130
2,620,909,069
2,496,949,341
								

หมายเหตุประกอบการการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))								
งบแสดงฐานะการเงิน								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553								
								
					
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
						
ตามวิธีส่วนได้เสีย			
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ		
2554		
2553		
2554		
2553
							
(ปรับปรุงใหม่)			
(ปรับปรุงใหม่)
									
(บาท)					
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า					
71,036,234
81,662,897
71,036,234
1,662,897
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย				
118,197,771
88,190,175
118,197,771
88,190,175
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
15 		
52,553,489
51,343,691
52,553,489
51,343,691
หนี้สินหมุนเวียนอื่น					
16,553,708
18,284,741
16,553,708
18,284,741
รวมหนี้สินหมุนเวียน 			
258,341,202
239,481,504
258,341,202
239,481,504
								
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
16 		
34,396,533
34,396,533 		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน					
34,396,533
34,396,533 		
								
รวมหนี้สิน 					
292,737,735
239,481,504
292,737,735
239,481,504
								
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น				
17 							
ทุนจดทะเบียน				
600,000,000
600,000,000
600,000,000
600,000,000
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว 				
360,000,000
360,000,000
360,000,000
360,000,000
ส่วนเกินทุน				
17 							
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ			
615,600,000
615,600,000
615,600,000
615,600,000
กำ�ไรสะสม								
จัดสรรแล้ว								
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย 		
18 		
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร				
1,287,208,000
1,219,104,978
1,292,526,926
1,221,772,189
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น								
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ								
เงินลงทุนเผื่อขาย			
18		
44,408
95,648 		
44,408 		
95,648
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
2,322,852,408
2,254,800,626
2,328,171,334
2,257,467,837
								
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
2,615,590,143 2,494,282,130
2,620,909,069
2,496,949,341

หมายเหตุประกอบการการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
								
					
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
						
ตามวิธีส่วนได้เสีย			
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ		
2554		
2553		
2554		
2553
							
(ปรับปรุงใหม่)			
(ปรับปรุงใหม่)
									
(บาท)
รายได้ 								
รายได้จากการขาย				
2,646,089,487
2,545,345,050
2,646,089,487
2,545,345,050
รายได้อื่น			
20
31,284,491
15,628,164
31,284,491
15,628,164
รวมรายได้					
2,677,373,978
2,560,973,214
2,677,373,978
2,560,973,214
								
ค่าใช้จ่าย 		
21, 22							
ต้นทุนขาย 					
1,548,078,877
1,526,365,056
1,548,078,877
1,526,365,056
ค่าใช้จ่ายในการขาย				
304,684,206
313,625,816
304,684,206
313,625,816
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
135,023,454
141,029,368
135,023,454
141,029,368
รวมค่าใช้จ่าย				
1,987,786,537
1,981,020,240
1,987,786,537
1,981,020,240
								
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
(2,651,715)
(1,882,352)		
-		
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			
686,935,726
578,070,622
689,587,44
579,952,974
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 		
23
(208,542,385)
(159,635,368)
(208,542,385)
(159,635,368)
กำ�ไรสำ�หรับปี				
478,393,341
418,435,254
481,045,056
420,317,606
								
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
							
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ								
ของเงินลงทุนเผื่อขาย				
(51,240)
183,097 		
(51,240)		
183,097
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี				
(51,240)
183,097 		
(51,240)		
183,097
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี			
478,342,101
418,618,351
480,993,816
420,500,703
								
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 		
24		
1.33
1.16 		
1.34 		
1.17
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รายงานประจำ�ปี 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))								
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น							
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 								
			

							
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
											
องค์ประกอบอื่น
						
ส่วนเกินทุน
กำ�ไรสะสม
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
											
ผลต่างจากการ
					
ทุนเรือนหุน้ 					
เปลีย่ งแปลง
					
ทีอ่ อก
ส่วนเกิน
ทุนสำ�รอง
ยังไม่ได้
ในมูลค่ายุตธิ รรมของ
รวมส่วน
				
หมายเหตุ
และชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุน้ สามัญ ตามกฎหมาย
จัดสรร
เงินลงทุนเผื่อขาย
ของผูถ้ อื หุน้
								
(บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
360,000,000 615,600,000 60,000,000 1,164,269,724
(87,449) 2,199,782,275
รายการกับผูถ้ อื หุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้ อื หุน้ 									
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั 		
25
(363,000,000)
(363,000,000)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผถู้ อื หุน้ 		
(363,000,000)
(363,000,000)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
กำ�ไร 					
418,435,254
418,435,254
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 			
183,097
183,097
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี 			
418,435,254
183,097
418,618,351
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ปรับปรุงใหม่)
360,000,000 615,600,000 60,000,000 1,219,104,978
95,648 2,254,800,626
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))								
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น							
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 								
			

							
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
											
องค์ประกอบอื่น
						
ส่วนเกินทุน
กำ�ไรสะสม
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
											
ผลต่างจากการ
					
ทุนเรือนหุน้ 					
เปลีย่ งแปลง
					
ทีอ่ อก
ส่วนเกิน
ทุนสำ�รอง
ยังไม่ได้
ในมูลค่ายุตธิ รรมของ
รวมส่วน
					
หมายเหตุ
และชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุน้ สามัญ ตามกฎหมาย
จัดสรร
เงินลงทุนเผื่อขาย
ของผูถ้ อื หุน้
								
		
(บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามรายงานในปีกอ่ น
360,000,000 615,600,000 60,000,000 1,219,104,978
95,648 2,254,800,626
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
3(ง)
(32,290,319)		
(32,290,319)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม่		
360,000,000 615,600,000 60,000,000 1,186,814,659
95,648 2,222,510,307
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั 			
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 		

25

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
กำ�ไร 					
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 			
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี 			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
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-

-

-

(378,000,000)
(378,000,000)

360,000,000

615,600,000

60,000,000

478,393,341
478,393,341
1,287,208,000

-

(378,000,000)
(378,000,000)

478,393,341
(51,240)
(51,240)
(51,240) 478,342,101
44,408 2,322,852,408

รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))								
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น							
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553									
			

							
งบการเงินเฉพาะกิจการ
											
องค์ประกอบอื่น
						
ส่วนเกินทุน
กำ�ไรสะสม
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
											
ผลต่างจากการ
					
ทุนเรือนหุน้ 					
เปลีย่ งแปลง
					
ทีอ่ อก
ส่วนเกิน
ทุนสำ�รอง
ยังไม่ได้
ในมูลค่ายุตธิ รรมของ
รวมส่วน
					
หมายเหตุ
และชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุน้ สามัญ ตามกฎหมาย
จัดสรร
เงินลงทุนเผื่อขาย
ของผูถ้ อื หุน้
								
		
(บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
360,000,000 615,600,000 60,000,000 1,165,054,583
(87,449) 2,200,567,134
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั 			
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 		

25

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
กำ�ไร 					
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 			
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี 			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุประกอบการการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

-

(363,600,000)
(363,600,000)

-

(363,600,000)
(363,600,000)

-

-

-

420,317,606
420,317,606

183,097
183,097

420,317,606
183,097
420,500,703

360,000,000

615,600,000

60,000,000

1,221,772,189

95,648 2,257,467,837
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))								
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น							
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 								
			

							
งบการเงินเฉพาะกิจการ
											
องค์ประกอบอื่น
						
ส่วนเกินทุน
กำ�ไรสะสม
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
											
ผลต่างจากการ
					
ทุนเรือนหุน้ 					
เปลีย่ งแปลง
					
ทีอ่ อก
ส่วนเกิน
ทุนสำ�รอง
ยังไม่ได้
ในมูลค่ายุตธิ รรมของ
รวมส่วน
					
หมายเหตุ
และชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุน้ สามัญ ตามกฎหมาย
จัดสรร
เงินลงทุนเผื่อขาย
ของผูถ้ อื หุน้
								
		
(บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามรายงานในปีกอ่ น
360,000,000 615,600,000 60,000,000 1,221,772,189
95,648 2,257,467,837
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
3(ง)
(32,290,319)		
(32,290,319)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุงใหม่		
360,000,000 615,600,000 60,000,000 1,189,481,870
95,648 2,225,177,518
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั 			
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
กำ�ไร 					
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 			
รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี 			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
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39

25

-

-

-

(378,000,000)
(378,000,000)

-

(378,000,000)
(378,000,000)

-

-

-

481,045,056
478,393,341

(51,240)
(51,240)

481,045,056
(51,240)
480,993,816

360,000,000

615,600,000

60,000,000

1,292,526,926

44,408

2,328,171,334

รายงานประจำ�ปี 2554

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))								
งบกระแสเงินสด								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553								
								
					
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
						
ตามวิธีส่วนได้เสีย			
งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
		
2554		
2553
2554		
2553
							
(ปรับปรุงใหม่)			
(ปรับปรุงใหม่)
									
(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน									
กำ�ไรสำ�หรับปี					
478,393,341
418,435,254
481,045,056
420,317,606
รายการปรับปรุง									
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย				
85,794,628
93,910,433
85,794,628
93,910,433
ดอกเบี้ยรับ			
(15,026,285)
(7,297,492)
(15,026,285)
(7,297,492)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			
148,860
333,005
148,860
3 33,005
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง			
(372,507)
(63,493)
(372,507)
(63,493)
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพและค้างนาน			
3,355,807
3,355,807
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสินค้าคงเหลือ			
118,866
186,891
118,866 		
186,891
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์และอุปกรณ์ที่									
ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน				
(738,570)
(2,074,809)
(738,570)
(2,074,809)
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน			
4
-		
4 		
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์			
(238,462)
(1,351,680)
(238,462)
(1,351,680)
ผลประโยชน์ของพนักงาน			
2,106,214
2,106,214 		
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม			
2,651,715
1,882,352 		
-		
ภาษีเงินได้						
208,542,385
159,635,368
208,542,385
159,635,368
						
764,735,996
663,595,829
764,735,996
663,595,829
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน 								
ลูกหนี้การค้า					
9,474,770
(20,407,889)
9,474,770
(20,407,889)
สินค้าคงเหลือ					
(32,198,899)
5,957,845
(32,198,899)
5,957,845
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					
12,845,448
(7,177,148)
12,845,448
(7,177,148)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
62,800
(2,000)		
62,800
(2,000)
เจ้าหนี้การค้า					
(10,656,118)
22,546,087
(10,656,118)
22,546,087
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย					
1,209,798
(5,104,558)
1,209,798
(5,104,558)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น					
4,139,308
79,671
4,139,308
79,671
จ่ายภาษีเงินได้				
(178,534,789) (146,917,074)
(178,534,789)
(146,917,074)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
571,078,314 512,570,763
571,078,314
512,570,763
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รายงานประจำ�ปี 2554

บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)								
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))								
งบกระแสเงินสด								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553								
								
					
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
						
ตามวิธีส่วนได้เสีย			
งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
หมายเหตุ
2554		
2553
2554
2553
							
(ปรับปรุงใหม่)			
(ปรับปรุงใหม่)
									
(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน									
รับดอกเบี้ย						
11,484,739
7,136,770
11,484,739
7,136,770
ซื้ออาคารและอุปกรณ์				
(99,363,899)
(128,815,973)
(99,363,899)
(128,815,973)
ขายอุปกรณ์						
2,453,222
3,586,230
2,453,222
3,586,230
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม					
(6,000,000)
(6,000,000)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
(5,528,556)
(751,550)
(5,528,556)
(751,550)
เงินฝากที่ติดภาระผูกพันลดลง				
-		
15,000
-		
15,000
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น				
(130,091,022)
(50,062,671)
(130,091,022)
(50,062,671)
ขายเงินลงทุนระยะยาว					
20,000,000
-		
20,000,000
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทร่วม				
(10,599,686)
-		
(10,599,686)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน			
(227,045,516)
(159,491,880)
(227,045,516)
(159,491,880)
									
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน									
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท			
(378,000,000)
(363,600,000)
(378,000,000)
(363,600,000)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน			
(378,000,000)
(363,600,000)
(378,000,000)
(363,600,000)
									
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		
(33,967,202)
(10,521,117)
(33,967,202)
(10,521,117)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
6
341,899,746
352,420,863
341,899,746
352,420,863
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6
307,932,544
341,899,746
307,932,544
341,899,746
									
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม									
รายละเอียดอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาในระหว่างปี มีดังนี้ 									
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี			
93,493,558
130,049,648
93,493,558
130,049,648
บวก เงินจ่ายชำ�ระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน		
7,726,052
8,317,451
7,726,052
8,317,451
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์			
(1,855,711)
(7,726,052)
(1,855,711)
(7,726,052)
หัก เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ที่จ่ายในปีก่อน			
(1,825,074)		
(1,825,074)
						
99,363,899
128,815,973
99,363,899
128,815,973
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รายงานประจำ�ปี 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หมายเหตุ		

สารบัญ

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนอื่น
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรือนหุ้น
สำ�รอง
ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
การเปลี่ยนชื่อบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
1

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำ�บลท้ายบ้าน อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย และมีสาขาอยู่ที่จังหวัดลำ�ปาง
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2538
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ ตระกูลวิญญรัตน์ ซึ่งถือหุ้นรวมทั้งสิ้นร้อยละ 74.61
บริษัทดำ�เนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตและจำ�หน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร

2

เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน

(ก)

เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัท และมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2554 ดังต่อไปนี้
		
		
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
เรื่อง
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)

การนำ�เสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 		
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 		
(ปรับปรุง 2552)			
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2554		

เรื่อง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงสำ�หรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัท ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงนี้ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน		
ทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสำ�หรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำ�มาใช้สำ�หรับการจัดทำ�งบการเงินนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
(ข)

เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม

(ค)

สกุลเงินที่นำ�เสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำ�และแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้น
ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง)

การประมาณการและใช้วิจารณญาณ
ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระ
ทบต่อการกำ�หนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำ�นวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำ�งบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการ
ดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบสำ�คัญต่อการรับรู้จำ�นวนเงินในงบการเงินซึ่ง
ประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่กำ�หนดไว้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 การตีมลู ค่าของเครื่องมือทางการเงิน
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
3

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก)

ภาพรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 2 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังต่อไปนี้
• การนำ�เสนองบการเงิน
• การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
• การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีใหม่ที่ถือปฏิบัติโดยบริษัทและผลกระทบต่องบการเงินได้กล่าวรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ค) ถึง 3 (ง) ดังต่อไป
นี้ ส่วนการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และฉบับปรับปรุงอื่นๆ ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายบัญชี ฐานะทางการเงิน หรือ ผลประกอบ
การของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ

(ข)

การนำ�เสนองบการเงิน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน ภายใต้ข้อกำ�หนดของมาตรฐาน
ที่ปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบด้วย
•
•
•
•
•

งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกระแสเงินสดและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทั้งนี้เป็นผลให้บริษัทแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้น และแสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ ไม่ใช่
ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก่อนหน้านี้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังกล่าวแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการนำ�เสนอใหม่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การนำ�เสนองบการเงินเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อกำ�ไรหรือกำ�ไรต่อหุ้น
(ค)

การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในการระบุและบันทึกบัญชี
ต้นทุนและค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และมีผลกระทบต่อบริษัท ดังนี้ (ก) ต้นทุนการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสภาพ
ของสินทรัพย์ ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และอาจมีการคิดค่าเสื่อมราคาประจำ�ปี (ข) การกำ�หนดค่าเสื่อมราคา ต้องพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน
เมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำ�คัญ (ค) มูลค่าคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต้องมีการประมาณด้วยมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจาก		
สินทรัพย์นั้น หากมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์
อย่างน้อยทุกสิ้นปี
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตามที่กำ�หนดในวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ดังกล่าว ยกเว้นการพิจารณา
ต้นทุนการรื้อถอน การขนย้ายและบูรณะสถานที่ซึ่งถือปฏิบัติโดยวิธีปรับย้อนหลัง การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อผลกำ�ไรและกำ�ไรต่อหุ้นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(ง)

การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ภายใต้นโยบายการบัญชี ใหม่ หนี้สินของ
บริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงานและหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ได้บันทึกในงบการเงินด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ซึ่งคำ�นวณ
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทุกปี ที่ผ่านมาหนี้สินเหล่านี้รับรู้เมื่อจะต้องจ่ายชำ�ระ
หนี้สินของบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงานและหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นจำ�นวนเงิน 32.29 ล้านบาท บริษัท		
เลือกที่จะบันทึกหนี้สินทั้งหมดดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกำ�ไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 19 ผลกระทบต่องบการเงิน 2554 มีดังต่อไปนี้

								
งบการเงินที่แสดง
								
เงินลงทุนตามวิธี 		
								
ส่วนได้เสีย
								
2554		
									
(พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน 		
กำ�ไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่
รายงานในงวดก่อน						
1,279,105		
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น				
(32,290)		
กำ�ไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 				
1,246,815		
			
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่			
วันที่ 31 ธันวาคม 2554			
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นส่งผลให้			
ต้นทุนขาย (เพิ่มขึ้น)						
(1,288)		
ค่าใช้จ่ายในการขาย (เพิ่มขึ้น)					
(620)		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (เพิ่มขึ้น)					
(3,576)		
กำ�ไรลดลง							
(5,484)		
			
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)					
(0.015)		
4

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2553

1,281,772
(32,290)
1,249,482

(1,288)
(620)
(3,576)
(5,484)
(0.015)

นโยบายการบัญชีทส่ี �ำ คัญ
นโยบายการบัญชีทน่ี �ำ เสนอดังต่อไปนี้ ได้ถอื ปฏิบตั โิ ดยสม่�ำ เสมอสำ�หรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง
การเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชี

(ก)

รายการบัญชีทเ่ี ป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเ่ี ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำ�ไร หรือ ขาดทุนจากการ
แปลงค่าบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์และหนี้สินที่ ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ
(ข)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

(ค)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำ�ระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำ�ระหนี้ ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำ�หน่ายบัญชีเมื่อ
ทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ง)

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า
ต้นทุนสินค้าระหว่างผลิตแสดงในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย ในขณะที่ต้นทุนของสินค้าคงเหลืออื่นคำ�นวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุน
ที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้า
รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำ�นึงถึงระดับกำ�ลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำ�เนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นโดยประมาณในการขาย
บริษัทบันทึกค่าเผื่อสำ�หรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัย และค้างนาน

(จ)

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกำ�หนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงในราคา
ทุนตัดจำ�หน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำ�หนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภาย		
หลังการรับรูม้ ลู ค่าในครัง้ แรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุตธิ รรม และการเปลีย่ นแปลงที่ ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า บันทึกโดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำ�ไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าใน
กำ�ไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
(ฉ)

ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงานแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

(ช)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงาน
ทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกำ�ไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจาก
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจาก
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ ซอฟแวร์ซึ่งไม่
สามารถทำ�งานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟแวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำ�คัญแยกต่างหากจากกัน
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ ได้รับจากการจำ�หน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำ�ไรหรือขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำ�หน่ายตาม		
มูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำ�รุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�จะรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่า
คงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน คำ�นวณโดยวิธียอดลดลงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดย ประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละ
รายการ อัตราร้อยละที่ ใช้ในการคำ�นวณตามวิธียอดลดลงแสดงได้ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
											ร้อยละต่อปี
อาคารและส่วนปรับปรุง								
5
เครื่องจักรและอุปกรณ์									
20
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน								
20 - 33
ยานพาหนะ										
10 - 20
บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดิน อะไหล่ และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้น
(ซ)

รอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำ�กัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าตัดจำ�หน่ายคำ�นวณโดยนำ�
ราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำ�นวนอื่นที่ ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบ
ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อ
สินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำ�หรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
ค่าเครื่องหมายการค้า									
โปรแกรมคอมพิวเตอร์									

3 - 10 ปี
5 ปี

วิธีการตัดจำ�หน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม
(ฌ)

การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำ�การประมาณมูลค่าสินทรัพย์
ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับ
รายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้ ให้รับรู้ในส่วนของผู้
ถือหุ้น
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอด
ขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในงบกำ�ไร		
ขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วใน
กำ�ไรหรือขาดทุน
การคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกำ�หนด คำ�นวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง สำ�หรับลูกหนี้ระยะสั้นไม่มีการคิดลด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำ�หรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คำ�นวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการ
ขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตรา
คิดลดก่อนคำ�นึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำ�หรับสินทรัพย์ที่ ไม่ก่อให้
เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับ		
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน สำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่ายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์
เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะ
ถูกรับรู้โดยตรงในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่าข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าได้
ลดลงหรือหมดไปหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ ใช้ในการคำ�นวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุน
จากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำ�หน่าย เสมือนหนึ่งไม่
เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ญ)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฎ)

ผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจำ�นวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุน		
สำ�รองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูก
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำ�ไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำ�งานให้กับกิจการ
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผล		
ประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ถูกคำ�นวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำ�งานของพนักงานในปัจจุบันและในงวด
ก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้สุทธิจากต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้และมูลค่ายุติธรรมของ		
สินทรัพย์โครงการ อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาครบกำ�หนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระ
ผูกพันของบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย
การคำ�นวณนั้นจัดทำ�โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ ได้รับอนุญาตเป็นประจำ�ทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ เมื่อมีการคำ�นวณผลของผล		
ประโยชน์ของพนักงานของบริษัท การรับรู้เป็นสินทรัพย์จำ�กัดเพียงยอดรวมของต้นทุนในอดีตที่ยังไม่รับรู้และมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของ
การได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคด ในการคำ�นวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ มีการพิจารณาถึงความ
ต้องการเงินทุนขั้นต่ำ�สำ�หรับโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมีให้กับบริษัท ถ้าถูกรับรู้ภายในระยะเวลาของโครงการ หรือ การจ่ายชำ�ระ
ของหนี้สินของโครงการ
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการในอดีตของพนักงานรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาด ผลประโยชน์ที่เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
บริษัทรับรู้กำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของ		
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบำ�นาญ เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำ�งานของพนักงาน
ในปัจจุบนั และงวดก่อน ซึง่ ผลประโยชน์นี้ ได้คดิ ลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั และสุทธิจากมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง อัตราคิดลดเป็นอัตรา
ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาครบกำ�หนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระพูกพันของบริษัท โดยคำ�นวณตามวิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ กำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำ�งานให้
หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระสำ�หรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกำ�ไร หาก บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดย
อนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำ�งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฏ)

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำ�ระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคต
โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำ�นึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำ�นวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อ หนี้สิน		
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ฐ)

รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
การขายสินค้า
รายได้รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำ�คัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหาร
ยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำ�คัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้า ไม่อาจวัดมูลค่าของ
จำ�นวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ฑ)
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สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำ�มารวมคำ�นวณจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับ ค่าเช่า

รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(ฒ)

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้จากกำ�ไรหรือขาดทุนสำ�หรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระโดยคำ�นวณจากกำ�ไรประจำ�ปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้		
อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ในการกำ�หนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบัน บริษัทต้องคำ�นึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ ไม่แน่นอนและอาจทำ�ให้จำ�นวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมี
ดอกเบี้ยที่ต้องชำ�ระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำ�หรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวม
ถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำ�ให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษี
เงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

(ณ)

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
บริษัทแสดงกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งคำ�นวณโดยการหารกำ�ไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
ออกจำ�หน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยผลกระทบจากการแบ่งแยกมูลค่าหุ้น

5

ด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำ�งบการเงิน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอำ�นาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมี
อิทธิพลอย่างมีสาระสำ�คัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่
ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำ�คัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ				
ประเทศที่จัดตั้ง 		
					
/สัญชาติ
บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด		
ไทย			
บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ไทย			
ผู้บริหารสำ�คัญ
ไทย
								
								

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26
เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40
บุคคลที่มีอำ�นาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึง
กรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำ�หน้าที่ ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการกำ�หนดราคาสำ�หรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายการ							
ขายสินค้า							
รายได้ค่าเช่า							
ดอกเบี้ยรับ							
รายได้อื่น							

นโยบายการกำ�หนดราคา
ราคาตลาด
ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามที่ตกลงกัน

รายการที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สรุปได้ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
				
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
ตามวิธีส่วนได้เสีย			
งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
2554		
2553
2554		
2553
							
		
(พันบาท)
บริษัทร่วม - บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด
ขายสินค้า				
16,553		
3,581
16,553		
3,581
รายได้ค่าเช่า					
123		
120		
123		
120
รายได้ค่านายหน้า			
20		
-		
20		
บริษัทร่วม - บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ขายสินค้า				
รายได้ค่าเช่า				
ดอกเบี้ยรับ				
รายได้อื่น 					

					
13,552		
13,552		
554		
-		
554		
279		
-		
279		
3,406		
3,406

ผู้บริหารสำ�คัญ							
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ							
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		
24,666
24,549
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน			
793		
-		
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น			
29		
-		
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ
25,488
24,549
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้

24,666
793
29		
25,488

-

24,549
24,549

				
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
						
ตามวิธีส่วนได้เสีย			
งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
2554		
2553
2554		
2553
							
		
(พันบาท)
บริษัทร่วม - บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด							
ลูกหนี้การค้า				
5,852		
964
5,852		
964
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ�รับ			
20		
20		
20		
20
บริษัทร่วม - บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ลูกหนี้การค้า			
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ดอกเบี้ยค้างรับ		
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ�รับ			

						
10,440		
10,440		
15		
-		
15		
6,000		
6,000		
200		
-		
200		

-

สัญญาสำ�คัญที่ทำ�กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาให้เช่าอาคาร
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เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 บริษัทได้ทำ�สัญญาให้เช่าอาคารเป็นสำ�นักงานและโรงงานผลิตกับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง(บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด) 		
สัญญาเช่ามีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทได้รับค่าเช่าเดือนละ 79,200 บาทสำ�หรับปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3, ได้
รับค่าเช่าเดือนละ 105,600 บาท สำ�หรับปีที่ 4 ถึง ปีที่ 5 และได้รับค่าเช่าเดือนละ 158,400 บาท สำ�หรับปีที่ 6 ถึง ปีที่ 10 ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวต้องจ่ายเงิน
มัดจำ�การเช่าเป็นจำ�นวน 200,000 บาท

รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 บริษัทได้ทำ�สัญญาให้เช่าอาคารเป็นสำ�นักงานกับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง (บริษัท ยามาซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด) สัญญาเช่ามีอายุ 5 ปี เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยบริษัทได้รับค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท สำ�หรับ 13 เดือนแรก และได้รับค่าเช่าเดือนละ 11,520
บาท สำ�หรับเดือนที่เหลือ
สัญญาเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท (“ผู้ให้กู้”) มีสัญญาเงินให้กู้ยืมกับบริษัทเอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (“ผู้กู้”) เป็นจำ�นวน 6.0 ล้านบาท โดยมีกำ�หนดชำ�ระ
คืนรายปี ๆ ละเท่า ๆ กันเป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 จนถึง 20 พฤษภาคม 2560 เงินให้กู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 		
สำ�หรับ 3 ปีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะคิดจาก MLR ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งบวกร้อยละ 1.0 ต่อปี
6
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
								
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
								
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
2554		
2553
									
(พันบาท)
เงินสดในมือ								
1,294		
1,140
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน					
10,547
12,862
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์					
288,309
258,989
เงินฝากประจำ�ธนาคาร ระยะเวลาการฝากไม่เกิน 3 เดือน			
7,783
68,909
รวม							
307,933
341,900
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
								
								
									
									
สกุลเงินบาท							
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา						
รวม							
7
เงินลงทุนอื่น
								
								
									
									
เงินลงทุนชั่วคราว			
เงินฝากประจำ�ธนาคาร ระยะเวลาการฝากเกิน 3 เดือน				
ตั๋วแลกเงินระยะเวลาการฝากเกิน 3 เดือน				
เงินลงทุนในความต้องการของตลาด - กองทุนรวม					
								
หัก เงินฝากประจำ�ธนาคารระยะเวลาการฝากเกิน 3 เดือน			
ที่ติดภาระผูกพัน						
รวม							
			

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
307,375
341,368
558		
532
307,933
341,900

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
9,769		
560,000
2,147		
571,916

9,678
430,000
2,099
441,777

(4,593)
567,323

(4,593)
437,184
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
								
								
									
									
เงินลงทุนระยะยาวอื่น			
หุ้นกู้							
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - หุ้นทุน					
รวม							

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
20,000
395		
20,395

20,000
494
20,494

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ธนาคาร กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด มีอายุ 10 ปี ครบกำ�หนดไถ่ถอนวันที่ 20 		
กุมภาพันธ์ 2562 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 สำ�หรับห้าปีแรกและอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 สำ�หรับห้าปีหลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากประจำ�ธนาคารที่ติดภาระผูกพันจำ�นวน 4.59 ล้านบาท (2553: 4.59 ล้านบาท)
8

ลูกหนี้การค้า

								
								
							
หมายเหตุ 		
									
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
5
กิจการอื่น							
								
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ					
สุทธิ							
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับปี						
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้
								
								
							
									
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ						
เกินกำ�หนดชำ�ระ 			
น้อยกว่า 3 เดือน							
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ติดภาระค้ำ�ประกันการใช้ไฟฟ้า

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
16,292		
964
247,926
274,449
264,218
275,413
(1,732)
(3,692)
262,486
271,721
162		
333
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
13,019		

964

3,273		
16,292		

964

รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
								
								
									
									
กิจการอื่น					
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ						
เกินกำ�หนดชำ�ระ 			
น้อยกว่า 3 เดือน							
3 - 6 เดือน						
6 - 12 เดือน							
มากกว่า 12 เดือน							
								
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ						
								
สุทธิ							

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
223,535		

251,631

22,644		
564		
-		
1,183		
247,926
(1,732)		
246,194
262,486

18,115
1,011
219
3,473
274,449
(3,692)
270,757
271,721

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 60 วัน
ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้
								
								
									
									
สกุลเงินบาท							
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา						
สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย						
สกุลเงินยูโร								
รวม							
9
สินค้าคงเหลือ
								
								
									
									
สินค้าสำ�เร็จรูป							
สินค้าระหว่างผลิต						
วัตถุดิบ								
วัสดุ								
								
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพและค้างนาน					
สุทธิ							
			

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
241,999		
255,613
19,785		
14,224
532		
1,529
170		
355
262,486
271,721
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
71,317		
55,208
109,863		
101,222
81,393		
73,966
385		
482
262,958
230,878
(3,356)		
259,602
230,878
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
								
								
									
									
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึก			
เป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย			
- ต้นทุนขาย						
- ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพและค้างนาน				
รวม							
10
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
								
								
									
									
เงินล่วงหน้าค่าสินค้า							
ดอกเบี้ยค้างรับ							
วัสดุสิ้นเปลือง							
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า							
วัสดุส่งเสริมการขาย							
อื่นๆ								
รวม								

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)

1,544,723
3,356		
1,548,079

1,526,365
1,526,365

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
21,737		
33,241
4,986		
1,444
3,779		
3,805
1,630		
2,364
1,099		
1,556
911		
1,023
34,142		
43,433

11

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
				
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน					
						
ตามวิธีส่วนได้เสีย			
งบการเงินเฉพาะกิจการ
						
2554		
2553
2554		
2553
							
		
(พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม				
10,532		
1,815		
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน							
ตามวิธีส่วนได้เสีย				
(2,652)		
(1,882)		
ซื้อเงินลงทุน					
-		
10,599		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
7,880
10,532		
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13,199		

2,600

-		
13,199

10,599
13,199

										

รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
						
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
สัดส่วนความเป็น
						
เจ้าของ 		
ทุนชำ�ระแล้ว
วิธีราคาทุน 		
วิธีส่วนได้เสีย
					
2554 2553
2554 2553
2554 2553
2554 2553
						
(ร้อยละ)				
(พันบาท)
บริษัทร่วม													
บริษัท ยามาซ่า
(ประเทศไทย) จำ�กัด			
26
26
20,001 20,001
5,199 5,199
2,703 3,597
บริษัท เอ็กซ์เตอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด			
40
40
20,000 20,000
8,000 8,000
5,177 6,935
รวม						
40,001 40,001 13,199 13,199
7,880 10,532
ในเดือนพฤษภาคม 2553 บริษัทได้เริ่มลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย โดยถือตามงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินลงทุนในบริษัทร่วมจำ�นวน 7.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย (31 ธันวาคม 2553: 10.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.42) และมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 จำ�นวน 2.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของกำ�ไรสำ�หรับปีในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย (2553: 1.88
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.45)
12
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
								
								
									
									
ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน					
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์					
สุทธิ							

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
204,073
204,073
(109,121)
(109,121)
94,952
94,952

ตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 บริษัทประเมินราคาได้ประเมินราคาที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงานของบริษัทโดยใช้
วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด โดยมีราคาประเมินมูลค่า 94.95 ล้านบาท
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
13

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

					
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
เครื่องตกแต่ง
			
ที่ดินและ
อาคารและ
ติดตั้งและ
		
ส่วนปรับปรุง
ส่วน
เครื่องจักรและ
เครื่องใช้			
งานระหว่าง
			
ที่ดิน
ปรับปรุง
อุปกรณ์
สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
อะไหล่
ก่อสร้าง
รวม
						
(พันบาท)
ราคาทุน						
							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
112,484
421,249
1,273,910
51,747
120,694
13,088
192,677 2,185,849
เพิ่มขึ้น			
32
-		
4,138
2,389
1,478
35,734
86,278
130,049
โอน			
8,366
28,442
1,096		
974 (32,113)
(6,765)
โอนจากอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน 90
-		
536
-		
83
709
จำ�หน่าย
(10,839)
(3,159)
(13,998)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ												
1 มกราคม 2554
112,606
429,615
1,296,187
55,232
119,987
16,709
272,273 2,302,609
เพิ่มขึ้น			
-		
1,876
1,963
8,070
30,417
51,168
93,494
โอน			
1,544
29,315
1,000 (26,302)
(5,557)
โอนจากอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน -		
44
-		
44
จำ�หน่าย			
(2,751)
(772)
(5,764)
(9,287)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
112,606
431,159
1,324,671
56,423
123,293
20,824
317,884
2,386,860
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุน													
จากการด้อยค่า												
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
861
151,365
917,514
38,676
84,927
1,193,343
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี		
20
12,926
72,179
3,002
4,935
93,062
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
(1,352)
-		
(1,352)
จำ�หน่าย			
(9,632)
(2,902)
(12,534)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553												
และ 1 มกราคม 2554
881
164,291
978,709
41,678
86,960
1,272,519
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี		
16
12,487
64,668
3,045
4,602
84,818
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
-		
(238)
-		
(238)
จำ�หน่าย			
(2,489)
(637)
(4,907)
(8,033)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
897
176,778
1,040,650
44,086
86,655
1,349,066
มูลค่าสุทธิทางบัญชี													
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
111,623
269,884
356,396
13,071
35,767
13,088
192,677
992,506
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 											
1 มกราคม 2554
111,725
265,324
317,478
13,554
33,027
16,709
272,273 1,030,090
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
111,709
254,381
284,021
12,337
3 6,638
20,824
317,884 1,037,794
ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำ�นวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มี
จำ�นวน 526.51 ล้านบาท (2553: 481.00 ล้านบาท) ในระหว่างปี 2554 บริษัทได้จำ�หน่ายส่วนหนึ่งของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเต็ม
จำ�นวน 5.93 ล้านบาทแล้ว (2553: 7.28 ล้านบาท) ดังนั้นบริษัทจึงได้กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนที่จำ�หน่ายดังกล่าวจำ�นวน 0.24 ล้าน
บาท (2553: 1.35 ล้านบาท)
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
การค้ำ�ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ดินบางส่วนของบริษัทมูลค่าตามบัญชีจำ�นวน 79.66 ล้านบาท (2553: 79.66 ล้านบาท) ได้ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับ
ธนาคาร
14
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
						
					
						

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
เครื่องหมาย
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
การค้า
ระหว่างติดตั้ง
									
(พันบาท)
ราคาทุน 							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553			
11,095		
23,002
-		
เพิ่มขึ้น					
82
-		
669
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ							
1 มกราคม 2554				
11,177		
23,002
669
เพิ่มขึ้น					
514
5,015
จำ�หน่าย					
(4)		
-		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554			
11,687		
28,017
669
								
ค่าตัดจำ�หน่าย							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553			
10,023		
22,751
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี 				
623		
226
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ							
1 มกราคม 2554				
10,646		
22,977
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี 				
323		
654
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554			
10,969		
23,631
							
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553			
1,072		
251
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ							
1 มกราคม 2554				
531
25
669
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554			
718
4,386
669
15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
								
								
									
									
โบนัสพนักงานค้างจ่าย						
ค่าโฆษณาค้างจ่าย						
ค่าขนส่งออกค้างจ่าย							
ค่าซ่อมแซมค้างจ่าย							
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย						
อื่นๆ							
รวม							

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
16,613
17,049
7,769		
2,855
7,680		
8,148
4,146		
4,955
1,164		
5,698
15,181
12,639
52,553
51,344

รวม

34,097
751
34,848
5,529
(4)
40,373
32,774
849
33,623
977
34,600
1,323
1,225
5,773
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
16
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
								
								
									
									
งบแสดงฐานะการเงิน			
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำ�หรับ 		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน						
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น							
รวม							
								
								
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
									
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน 		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน						
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น							
รวม								

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)

27,015		
7,382		
34,397

-

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)

3,816		
1,668		
5,484		

-

บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินได้เปิด
เผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ง) ตามที่กล่าวใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ง) บริษัทได้เลือกบันทึกภาระผูกพันในช่วงเปลี่ยนแปลง		
ทั้งหมด ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นเงินรวม 32.29 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงกำ�ไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 แล้ว
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริษัทจัดการโครงการบำ�เหน็จบำ�นาญพนักงานตามข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงาน
ตามสิทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
								
								
									
									
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ณ วันที่ 1 มกราคม			
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ						
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย						
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
25,588		
(2,389)		
3,816		
27,015		
-

รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
								
								
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
									
ต้นทุนบริการปัจจุบัน						
อกเบี้ยจากภาระผูกพัน							
รวม							

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
2,894		
922		
3,816		
-

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู้ในรายการต่อไปนี้ ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
								
								
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
									
ต้นทุนขาย								
ค่าใช้จ่ายในการขาย							
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร						
รวม							

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
824		
396		
2,596		
3,816		
-

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นถือตามอายุงานของพนักงานและข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
								
								
									
									
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ณ วันที่ 1 มกราคม		
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ					
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย					
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
6,702		
(988)		
1,668		
7,382		
-

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
								
								
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
									
ต้นทุนบริการปัจจุบัน						
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน							
รวม							

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
1,426		
242		
1,668		
-
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู้ในรายการต่อไปนี้ ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
								
								
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
									
ต้นทุนขาย								
ค่าใช้จ่ายในการขาย							
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							
รวม							

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
464		
224		
980		
1,668		
-

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก) ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออก
จากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น มีดังนี้
								
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
								
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
2554		
2553
									
(พันบาท)
อัตราคิดลดต่อปี (ร้อยละ)					
3.6041		
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)					
4.30		
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ)				
0 - 38		
อายุครบเกษียณ (ปี)							
55		
ข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะและอัตราทุพพลภาพในอนาคตถือตามข้อมูลจากตารางมรณะไทยปี 2551
17
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ทุนเรือนหุ้น

								
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
								
/งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
		
มูลค่าหุ้น			
2554			
2553
					
ต่อหุ้น		
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนเงิน
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนเงิน
					
(บาท)		
(พันหุ้น / พันบาท)
ทุนจดทะเบียน									
ณ วันที่ 1 มกราคม									
- หุ้นสามัญ				
10		
60,000
600,000
60,000
600,000
แบ่งแยกมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้									
จาก 10 บาท เป็น 1 บาท		
1		
540,000
-		
-		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม									
- หุ้นสามัญ				
10		
-		
60,000
600,000
- หุ้นสามัญ			
1		
600,000
600,000
-		
									
หุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว									
ณ วันที่ 1 มกราคม									
- หุ้นสามัญ			
10		
36,000
360,000
36,000
360,000
แบ่งแยกมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้									
จาก 10 บาท เป็น 1 บาท		
1		
324,000
-		
-		
										

รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
								
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
								
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
		
มูลค่าหุ้น			
2554			
2553
					
ต่อหุ้น		
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนเงิน
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนเงิน
					
(บาท)		
(พันหุ้น / พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
		
10		
36,000
360,000
- หุ้นสามัญ
		
1
360,000
360,000
ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริษัท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำ�ค่าหุ้น
ส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำ�รอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ (แบ่งแยก
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ (Split Par)) จากเดิมหุน้ ละ 10 บาท เป็นหุน้ ละ 1 บาท ซึง่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ยังคงเดิมเท่ากับ 600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุน้ สามัญจำ�นวน
600 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และทุนที่ออกและชำ�ระแล้วยังคงเดิมเท่ากับ 360 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำ�ระแล้วจำ�นวน
360 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นและจำ�นวนหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
18

สำ�รอง
สำ�รองประกอบด้วย
การจัดสรรกำ�ไร
สำ�รองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำ�รอง (“สำ�รองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5
ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำ�รองดังกล่าวมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำ�รองนี้จะนำ�ไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
จนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
การเคลื่อนไหวในทุนสำ�รอง
การเคลื่อนไหวในทุนสำ�รองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
19

ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน
บริษัทได้นำ�เสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลักในการรายงานส่วนงานธุรกิจพิจารณาจากระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างการ
รายงานทางการเงินภายในของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกำ�หนด ส่วนงาน
บริษัทดำ�เนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจเครื่องปรุงรสอาหาร ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว

20
รายได้อื่น
								
								
									
									
ดอกเบี้ยรับ 							
รายได้เบ็ดเตล็ด 							
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์ 						
อื่นๆ 								
รวม							
21
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
								
								
									
									
ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง 						
ต้นทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ-โครงการผลประโยชน์ที่
กำ�หนดไว้ 							
ต้นทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ-โครงการสมทบเงิน
ที่กำ�หนดไว้ 							
อื่นๆ								
								
พนักงานอื่น
เงินเดือนและค่าแรง 						
ต้นทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ-โครงการผลประโยชน์ที่
กำ�หนดไว้								
ต้นทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ-โครงการสมทบเงิน
ที่กำ�หนดไว้								
อื่นๆ 								
								
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 				
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
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รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 16

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
15,026 		
7,297
9,122 		
5,452
1,222		
2,111
5,914 		
768
31,284
15,628
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554		
2553
(พันบาท)
17,850
822

17,592
-

679 		
6,137 		
25,488

664
6,293
24,549

136,295

140,285

4,662		
4,242		
32,418
177,617
203,105

4,344
33,720
178,349
202,898

รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
โครงการสมทบเงินที่กำ�หนดไว้
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสม
ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้ ได้จดทะเบียนเป็น
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตามข้อกำ�หนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ ได้รับอนุญาต
22

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำ�หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ
ดังนี้
								
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
								
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
2554		
2553
									
(พันบาท)
รวมอยู่ในต้นทุนขาย
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�			
โอนสินค้าสำ�เร็จรูปเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย				
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย 					
อื่นๆ
						
รวม
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(24,751)
(62,924)
1,371,108
87,579
70,419
106,648
1,548,079

8,333
(77,701)
1,345,289			
75,967
79,053
95,424
1,526,365

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย
รับโอนสินค้าสำ�เร็จรูปเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย				
ค่าใช้จ่ายการตลาด 						
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำ�หน่าย 					
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 				
อื่นๆ							
รวม 							

62,924
81,206
120,256
16,375 		
23,923
304,684

77,701
77,415
118,203
19,098
21,209
313,626

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย 					
อื่นๆ							
รวม							

99,151
11,812 		
24,060 		
135,023

107,832
13,037
20,160
141,029

ภาษีเงินได้
การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ลงวันที่
6 สิงหาคม 2551 ให้สิทธิแก่บริษัทที่มี
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ
25 สำ�หรับกำ�ไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2551
บริษัทได้คำ�นวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำ�ไรทางภาษีสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราร้อยละ 30 (2553: กำ�ไรส่วนที่ ไม่เกิน 300 ล้านบาทใน
อัตราร้อยละ 25 และส่วนที่เกิน 300 ล้านบาทในอัตราร้อยละ 30)
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเรื่อง มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 โดยเห็นชอบให้ปรับลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ลงเหลือร้อยละ 23 ของกำ�ไรสุทธิ สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
ร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิ สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี รัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554
ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำ�หนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555, 2556 และ 2557 จาก
อัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิสำ�หรับสองรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลำ�ดับ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
24

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คำ�นวณจากกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำ�นวนหุ้น
สามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้วระหว่างปี บริษัทได้ปรับกระทบจำ�นวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการแบ่งแยกมูลค่าหุ้นตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 และกำ�ไรต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐานของปีก่อนได้ถูกคำ�นวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือนว่าการแบ่งแยกมูลค่าหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงานโดยแสดงการคำ�นวณดังนี้

						
				
			
				
					
					
		
กำ�ไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
(ขั้นพื้นฐาน)				
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 		
ผลกระทบจากการแบ่งแยกมูลค่าหุ้น
		
จำ�นวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(ขั้นพื้นฐาน) 				
กำ�ไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)				
25

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย		
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554			
2553
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนเงิน
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนเงิน
(พันหุ้น / พันบาท)
478,393
36,000
324,000

418,435
36,000
324,000

481,045
36,000
324,000

420,318
36,000
324,000

360,000
1.33

360,000
1.16

360,000
1.34

360,000
1.17

เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เป็น
จำ�นวนทั้งสิ้น 378.00 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2554
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ในการประชุมสามัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10.10 บาท เป็น
จำ�นวนทั้งสิ้น 363.60 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในระหว่างปี 2553

รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
26

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำ�เนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
ตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำ�ไรหรือการค้า
การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำ�คัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่าง
ต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้
มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจใน
อนาคต คณะกรรมการได้มีการกำ�กับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำ�เนินงานต่อส่วนของเจ้าของ
รวม อีกทั้งยังกำ�กับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษัท
อัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และระยะเวลาที่ครบกำ�หนดมีดังนี้

								
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
								
งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
ระยะเวลาครบกำ�หนด
						
						
						
ปี 2554
หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารเมื่อทวงถาม		
เงินฝากประจำ�ธนาคาร		
ตั๋วแลกเงิน			
ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้					
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม			

อัตราดอกเบี้ย
ภายใน 3
ถัวเฉลี่ยต่อปี
เดือน
3 เดือนถึง 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
(ร้อยละต่อปี)			
(พันบาท)

0.50 - 1.50
1.50 - 2.35
3.47 - 4.50
5 		
7.5

288,309
7,783
-

9,769
560,000
- 		
-

รวม

-

288,309
17,552
560,000

20,000
6,000

20,000
6,000
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
								
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
								
งบการเงินเฉพาะกิจการ
									
ระยะเวลาครบกำ�หนด
						
						
						
ปี 2553
หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารเมื่อทวงถาม 			
เงินฝากประจำ�ธนาคาร 			
ตั๋วแลกเงิน		
ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้					

อัตราดอกเบี้ย
ภายใน 3
ถัวเฉลี่ยต่อปี
เดือน
3 เดือนถึง 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
(ร้อยละต่อปี)			
(พันบาท)

0.25
0.50 - 0.95
1.40 - 1.85		

258,989
68,909
-

9,678
430,000

-

5

-

-		

20,000

รวม

258,989
78,587
430,000
20,000

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทไม่ได้ใช้มาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นจำ�นวนไม่เป็นสาระสำ�คัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
								
								
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
								
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
หมายเหตุ 		
2554		
2553
									
(พันบาท)
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 				
6 		
558 		
532
ลูกหนี้การค้า					
8
19,785
14,224
เงินยูโร
ลูกหนี้การค้า					
8
170
355
เงินเหรียญออสเตรเลีย
ลูกหนี้การค้า					
8 		
532
1,529
ยอดบัญชี ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง 			
21,045
16,640
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำ�ระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำ�หนด
ฝ่ายบริหารได้กำ�หนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำ�เสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่
ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำ�คัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าจำ�นวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหาย
ที่มีสาระสำ�คัญจากการเก็บหนี้ ไม่ได้
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำ�เนินงานของบริษัท และ
เพื่อทำ�ให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
การกำ�หนดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของบริษัทกำ�หนดให้มีการกำ�หนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมาย
ถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำ�ระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อ
รองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำ�หนดโดยวิธีต่อไป
นี้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกำ�หนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ระยะสั้นอื่นๆ เป็นมูลค่าที่ ใกล้เคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ถือไว้เพื่อค้า ที่จะถือไว้จนครบกำ�หนดและเผื่อขาย พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคา
เสนอซื้อ ณ วันที่ในรายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำ�หนดถูกพิจารณาเพื่อความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านั้น
ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำ�คัญกับมูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน พร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
								
								
								
						
			
ปี 2554
หมุนเวียน
หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนถือไว้เผื่อขาย 					
ไม่หมุนเวียน
หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนถือไว้เผื่อขาย 					
หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้จะถือจนครบกำ�หนด 				
รวม 							
ปี 2553
หมุนเวียน
หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนถือไว้เผื่อขาย				
ไม่หมุนเวียน
หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนถือไว้เผื่อขาย					
หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้จะถือจนครบกำ�หนด				
รวม							

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี			
(พันบาท)

2,147 		

2,147

395 		
21,010
23,552

395
20,000
22,542

2,099
494 		
21,010
23,603

2,099
494
20,000
22,593
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รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
27
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
								
								
								
						
			
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น						
เครื่องจักรและอุปกรณ์						
โปรแกรมคอมพิวเตอร์							
รวม							
ภาระผูกพันอื่นๆ				
หนังสือค้ำ�ประกันจากธนาคาร 					
อื่นๆ 							
รวม							

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553			
(พันบาท)

-		
4,760		
372		
5,132 		

51
6,000
372
6,423

4,593 		
3,289		
7,882

4,593
4,593

หนังสือค้ำ�ประกันจากธนาคาร
บริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารแห่งหนึ่งจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำ�ประกันการใช้ไฟฟ้า โดยมีเงินฝากธนาคารใช้เป็นหลักประกัน (ดูหมายเหตุ 7)
สัญญากับบริษัทที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 บริษัทได้ทำ�สัญญา License Agreement for Seasoning Product กับบริษัทที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน (Yamasa Corporation) โดยบริษัท
ที่ ไม่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะให้บริการข้อมูลทางด้านเทคนิคการผลิตแก่บริษัทภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าลิขสิทธิ์เป็นจำ�นวนเงิน		
รวม 5 ล้านบาท โดยแบ่งชำ�ระเป็น 2 งวด งวดละเท่าๆ กัน โดยชำ�ระงวดแรกภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทดังกล่าวให้บริการข้อมูลด้านเทคนิคแก่บริษัทและ
งวดต่อไปจะชำ�ระภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันเดียวกันกับงวดแรก สัญญานี้มีระยะเวลาสาม (3) ปี
28

การเปลี่ยนชื่อบริษัท
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
จำ�กัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)” บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

29

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้ มาตรฐานการรายงาน		
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้กำ�หนดให้ถือปฏิบัติกับ งบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

		
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน				
เรื่อง				
												
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12			
ภาษีเงินได้						
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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ปีที่มีผล
บังคับใช้
2556
2556

รายงานประจำ�ปี 2554
บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ผู้บริหารคาดว่าจะนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบที่มีสาระสำ�คัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 – ภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใน
งบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จำ�นวนภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่าย หรือได้รับ ตามลำ�ดับในอนาคต ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว
ระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น และ ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ปัจจุบัน
บริษัทไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน
บริษัทจะถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะ		
ปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผู้บริหารประมาณผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 ดังนี้
								
								
								
						
			

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553			
(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
การปรับงบการเงินย้อนหลังเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณ
ทางบัญชี - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 - ภาษีเงินได้:								
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น				
32,075		
31,011
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 					
9		
9
กำ�ไรสะสมเพิ่มขึ้น 						
32,075		
31,011
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง				
(9)		
(9)
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น						
32,066		
31,002
ผลกระทบในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี 2555 และในงวดต่อมาภายหลังยังไม่สามารถประเมินได้ในปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 - ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆที่ ใช้ในการรายงาน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินใน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 กำ�หนดให้กิจการระบุสกุลเงินที่ ใช้รายงานและแปลงค่ารายการที่เป็นสกุล
ต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
21 ได้ให้คำ�นิยามสำ�หรับเงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ เงินตราสกุลอื่น นอกเหนือจากสกุลเงินที่ ใช้ในการดำ�เนินงานของกิจการ
ผู้บริหารกำ�หนดสกุลเงินที่ใช้รายงานของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วัน
ที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระสำ�คัญต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และ กำ�ไรสะสมของบริษัท
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บริษัท ไทยเทพรส จำ�กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน))
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
30

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2553 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำ�เสนอในงบการเงินปี 2554 การจัดประเภทรายการเหล่านี้
เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่งเป็นผลจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3 การจัดประเภทรายการอื่นที่มีสาระสำ�คัญเป็นดังนี้

								
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
								
ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ
										
2553
								
ก่อนการจัด
หลังการจัด
								
ประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ ประเภทใหม่
								
		
(พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
60,142
(16,709)
43,433
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์						
1,013,381
16,709
1,030,090
									
-

73

รายงานประจำ�ปี 2554

รายงานประจำ�ปี 2554

